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ÖN SÖZ 

Lüban sediri olarak bilinen Cedrus libani türünü literatüre koyan 
kişinin daha sonra "bu türü Toros'larda görsem buna Toros Sediri 
derdim" biçiminde ifade ettiği gibi, bu türün artık Toros Sediri olarak 
adlandırılmasının uygun olacağı bir gerçektir. Değerli odunu nede
niye tarih boyunca tahribata uğramıştır. ismini aldığı Lübnan'da bir 
varlığı kalmamıştır. 

Günümüzde yer yüzünde yalnız Toros Dağlarında yayılış göste
ren bu değerli tür, ülke sınırlarını da aşarak, uluslararası bir öneme 
ulaşmıştır. 

Gerek kuruluşları bozulmuş olan meşcerelerinin normal bir yapı
ya kavuşturulması ve gerekse, yeni sedir meşcereleri yetiştirilerek, 
alanının genişletilmesi için çalışmalar sürdürülmektedir. 

Bu önemli tür için bir el kitabı düzenlenmesi, konu ile ilgilenenle
re bilgi sağlanması ve özellikle uygulayıcılara yardımcı olması yö
nünden yararlı görülmüş ve Ormancılık Araştırma Enstitüsü El Ki
tapları serisinden, bu kitap yayınlanmıştır. 

Eserin hazırlanmasında emeği geçen Enstitümüz elemaniarına 
teşekkür eder, yayının tüm ilgilenenlere yararlı olmasını dilerim. 

Ankara, 1992 

Enstitü Müdürü 

Doç. Dr. Yaşar Şimşek 
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GiRiŞ 

Sedirin yer yüzünde dört ayrı türü vardır. Bunlar; Kuzey Afri
ka'da Atlas Dağları üzerinde yayılış gösteren Atlas Sediri; Kıbrıs'ta 
bulunan Kıbrıs Sediri; Kuzeybatı Himalaya, Afganistan ve Bulucis
tan dağlarında yayılan Himalaya Sediri ve Lübnan'da kalıntı duru
munda olup, Amanesiardan başlayarak Toros Dağlarında yayılan 
ve literatürde Lübnan Sediri (Cedrus libani A. Richard) olarak bili
nen, ülkemizin sediridir. 

Sedir el kitabı hazırlanırken, sadece kendi ülkemiz insanına ya
rarlı olması amacı güdülmüş ve Türkçe olarak yayınlanmıştır. Diğer 
üç tür ülkemizde ender olarak, arboretum, bazı park ve bahçelerde 
görülebileceğinden, kitabın kapsamı dışında bırakılmıştır. Kitapta 
verilen bilgiler Toros (Lübnan) Sediri içindir. 

Sedirin diğer üç türünü de kapsayacak biçimde tüm sedir için bir 
yayın 'Sylva Mediterranea-FAO" tarafından hazırlanmaktadır. Ya
bancı dilde, uluslararası yayın olarak bu katologda, tüm sedirler 
için yeterli bilgi bulunabilecektir. özellikle araştırma sonuçlarını içe
ren özet bilgilerin yer alacağı bu yayında, Lübnan (Toros) Sediri ile 
ilgili bölüm Sylva Mediterranea kuruluşunun sedir çalışma progra
mında Türkiye sorumlusu Ünal Eler ve Hüseyin Z. Usta tarafından 
hazırlanmıştır. 

Sedir ülkemizde geniş yayılış alanı bulunan, önemli bir orman 
ağacı türümüzdür. Geçmiş yıllardan beri, değerli odunu nedeniyle 
tahribata uğramış, meşcere kuruluşları bozulmuş ve verimli koru 
ormanlarının alanı azalmıştır. Diğer yandan, sedirin yayılış alanı 

koşulları ve türün biyolojik özelliklerine uygun bir silvikültürü söz 
konusudur. Ayrıca, çok eski yıllardan beri bilinen kıymetli odunu 
nedeniyle önemli bir ekonomik kaynak oluşturmaktadır. Gelecekte 
değerinin daha da artacağı beklenmektedir. Günümüzde ideal de
ğerler yönünden de sedir ön plana çıkmıştır. Yerli ve yabancı bir 
çok kişi ve kuruluşlar gezmek, görmek içinsedir ormanlarını ziyaret 
etmektedirler. Rekreasyon yönünden sedirin potansiyeli giderek 
artmaktadır. Bilindiği gibi, çevre bilinci günümüzde önemli gelişme
ler göstermiştir. Değişik kesimlerden bir çok kişi ve kuruluşlar, çok 
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değerli bir doğa varlığı olan sedir ağacı ile yakından ilgilenmekte
dir. 

Ormancılıkta önemli yeri olan sedir ormanlarının, en yüksek 
ekonomik değer üretecek biçimde işletilmesi, alanının genişletilme
si ve bu kaynağın, sürekli olarak ülke ve insanlık için yararlanılır 
durumda bulundurulması çalışmalarına devam edilmektedir. Özel
likle uygulayıcıların, konu ile ilgili bilgilere ulaşabilecekleri, toplu bir 
kaynağın el altında bulunması yönünden, el kitaplarının yararı bili
nen bir gerçektir. 

Diğer yandan, el kitabının tüm bilgileri ayrıntısı ile kapsaması da 
el kitabının esprisi ile bağdaşmamaktadır. Ancak, verilen bilgiler 
içinde, ilgilenen kişi, gerekli diğer ayrıntıyı, kaynakçada belirtilen 
orjinal yapıtlardan elde edebilme olanağını bulabilir. Bu amaçla, ko
nuların sonunda kaynakça verilmiştir. Ayrıca, sedir konusunda bu 
güne kadar yapılmış her tür yayın ile sedir çalışmalarında yararla
nılabilecek kaynak oluşturan konuları içeren yayınlar, genel kay
nakça olarak kitabın son bölümüne konulmuştur. 

Sediri çok yönlü olarak ele alıp, incelemek mümkündür. Bu ya
yında önemli başlıklar altında, olabildiğince, gerekli bilgileri özet 
olarak okuyucuya sunabilmeğe, özen gösterilmiştir. 

Yukarıda değinilen noktalar dikkate alınarak, bu güne kadar ya
pılmış araştırmalar, yürümekte olan araştırmalardan elde edilen ön 
bulgular, uygulamada ulaşılan deneyimler ışığında, uzman eleman
lar tarafından konular hazırlanmıştır. Henüz sonuçlanmamış araş
tırmaların bitimi beklenmemiştir. Her yıl yeni araştırmalar başlatıl
maktadır. Daha fazla gecikilmeden, önemli bir eksik olarak görülen 
Sedir El Kitabının hazırlanması uygun görülmüştür. 

Konular 16 ana başlık olarak jşlenmiştir. Kaynakçada görülece
ği gibi, binlerce sayfalık yayınlar, ulaşılan bilgi ve deneyim düzeyi, 
ana hatları ile bu kitapta özetlenmeğe çalışılmıştır. 

Antalya - 1992 

Editör 
Doç. Dr. Ünal Eler 
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1. TARiHSEL VE KÜLTÜREL YÖNÜ iLE S EDiR 

Eski dünya, bu gün "Doğu Akdeniz" diye adlandırdığımız havza 
ve komşu topraklar ile Mezopotamya'dan oluşmaktaydı. Bu mer
kezden uzaklaşınca, dünyanın sınırlarına ulaşılacağı düşünülürdü. 
Burada "okyanus" diye bilinen bir ırmak, çepeçevre dolaşarak her 
şeyin sınırını oluşturuyordu. Bu coğrafya içindeki geniş sedir or
manları Lübnan Dağları, Antilübnan Dağları, Hermen Dağı, Ama
nos Dağları ve Toros Dağları üzerinde yayılıyor ve bu durumuyla, 
olağanüstü merkezi bir konuma sahip bulunuyordu. Bu konum, se
dire eski dünyanın en köklü uygarlıklarının gelişmesinde hiç de kü
çümsenemeyecek bir katkı yapmasına olanak vermiştir. Elimizdeki 
yazılı belgeler ve maddi kanıtlar, sedirin uzun öyküsü ve tarihin 
akışı içinde oynadığı önemli rolü açık bir biçimde gözler önüne se
recek kadar yeterlidir. 

1.1 Fenike- Mısır Sedir Dış Ticareti 

Günümüzden binlerce yıl önce bile sedir habitüsüyle kuvvetin, 
şan şeref ve görkemin, zenginliğin bir sembolü haline gelmiş, güzi
de bir ağaç olarak biliniyordu (Kitabı Mukaddes, *s. 812). Dünya
nın ilk süper devletini ve büyük uygarlığını kuran Mısır'lılar, uzun 
boylu, üstün kaliteli, güzel kokulu ve çürümeyen sedir odununun 
değerli bir meta olduğunu biliyorlardı. Nitekim, kayıtlara geçmiş ilk 
sedir kerestesi dışalımı, altın ve gümüş karşılığında 4. Sülalenin ilk 
firavunu Snefru döneminde gerçekleştirilmiştir. Fenike'nin biblos li
manından yüklenen 40 gemilik bir parti, deniz yoluyla Mısır'a taşın
mıştır. Bu olay M.Ö. 2600 yıllarına tarihlenen Palermo taş yazıtın
da şöyle dile getiriliyor: "Sedir tomruğuyla yüklü 40 gemi getirdik. 
Her biri 45 m boyunda gemiler inşa ettik. Firavun sarayının kapıla
rını sedirden yaptık" (Mayer & Sevim, 1959, s. 113; Kuniholm & 
Griggs, 1990, s.1). 

(*) Tevrat, Zebur ve Inci! toplu olarak Kitabı Mukaddes adı altında yayımlanmıştır. 
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Mısır yazılı kaynaklarında sözü edilen aş (sedir) ve meru (servi 
veya ardıç) tür isimleri arasında kesin ve doğru bir ayırım yapılma
mıştır. Eski Mısır'lıların sedir getirmek amacıyla Biblos'dan daha 
kuzeye yöneldiklerine dair elimizde hiç bir belge yoktur. Ancak, Fe
nike'lilerin sedir ticaretiyle, düzenli ve sürekli bir şekilde uğraştıkla
rını ve büyük mal siparişlerini karşılayabilecek etkili bir örgütleme
ye sahip olduklarını biliyoruz (Kuniholm & Griggs, 1990, s. 3). 
Fenikeliler, sedir dışsatımı karşılığında Mısır'dan altın, gümüş, ma
deni eşya ve papirüs alıyeriardı (Chaney & Basbous, 1978, s. 119). 
Şu bir gerçek ki Lübnan Dağlarındaki sedir varlığı olmadan Fenike
Iiierin tarihte büyük bir ticaret ve deniz gücüne ulaşabilmeleri, 

mümkün olmayacaktı. Bu varlığın başlangıçta ne kadar genişlikte 
bir alan kapladığını kesin olarak bilemiyoruz; ancak, binlerce yıllık 
bir sömürüye cevap vermiş olması, bize kaba bir fikir vermektedir. 
Fenikeliler sediri tapınak ve saraylarının taşıyıcı kirişlerinde, ev ve 
gemi inşaatında, kapı, sandık, ağaç oymacılığı ve çeşitli ev eşyası 
yapımında kullandılar. 

Başarılı askeri seferler sonunda Toroslar ve Fırat nehrine kadar 
olan büyük bir bölgeyi denetimi altına alan Mısır Firavunu Tutmes 
lll, M.Ö. 1480 yılında Lübnan'da kamp kurmuş ve saray inşaatında 
kullanacağı sedir ağaçlarını kestirmiştir (Chaney & Basbous, 1978, 
s. 119). Bu olay, bazen, sedir odunu için herhangi bir ödeme 
yapma zorunluluğunun olmadığına ilişkin iyi bir örnek oluşturmak
tadır. Barkal Yazıtı Tutmes lll'ün Fırat nehrini nasıl geçtiğini şöyle 
anlatıyor: "Majesteleri Kral Asya'daki bataklıkları geçeceği zaman 
Biblos yakınlarındaki dağlarda (Lübnan Dağları) sedir ağacından 
gemiler inşa ettirdim. Bunlar öküzlerin çektiği arabalara yüklendi. 
Arabalar kralın önünden geçerek büyük nehrin (Fırat) karşı kıyısına 
ulaştı (Kuniholm & Griggs, 1990, s.2). Ramses ll (M.Ö. 1290 -
1223) Karnak'daki Amon Tapınağı inşaatındadasedir kullanmıştır. 
M.Ö. 1100 dolaylarında küçük bir saray görevlisi olan W en -
Amon'un sedir satın almak için Biblos'a yaptığı seyahati anlatan 
metinlerden, Mısır'ın zayıflamaya başlamasından sonra da sedir 
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dışalımının devam ettiği anlaşılmaktadır (Mayer & Sevim , 1959, s. 
113; Kuniholm & Griggs, 1990, s. 3). 

Sedir odunundan elde edilen beyaz reçine, ölülerin mumyalan
masında kullanılmıştır (Heredot Tarihi, 1973, s. 132). Firavun ve 
yüksek devlet görevlilerine ait mumyaların muhafaza edildiği tabut
lar, hep sedirden yapılmıştır. Mısırlılar ruhun bedende hapsedildiği
ne ve ölümle beraber özgürlüğe kavuştuğuna inanırlardı. Ölümden 
sonra, ruhun tekrar bedene dönmesi halinde yararlı olacağını dü
şündükleri pek çok eşyanın, gömüt odasında hazır bulunmasına 
özen gösterilirdi. Bu eşya arasında yekpare sedirden oyularak ya
pılmış kayıklar da yer alırdı. 

1.2 Gılgamış Amanasıarda 

M.Ö. 3000 yıllarında Eski Sümer kentlerinden biri olan Uruk si
tesinin kralı Gılgamış'ın sadece bir mitoloji kahramanı değil, ger
çek bir kişi olarak ün yapmak ve ölümsüzlüğü aramak amacıyla 
çıktığı seyahatlar ve yaşadığı serüvenler Ninova kütüphanesi saye
sinde günümüze kadar ulaşmıştır. Bu serüvenierin birinde, kahra
manımız kuzeye yönelmiş ve can yoldaşı Enkidu ile birlikte Ama
nos Dağları'ndaki sedir ormanlarının bekçisi korkunç dev 
Humbaba'yı öldürmeyi planlamıştır. Güçlükle başarılan bu işten 

sonra ülkesine dönerken tomruk nakletmeyi ihmal etmemiştir. Gıl
gamış, yıkılması imkansız olarak tanımlanan Uruk surlarının ve 
gök tanrısı Anu ile karısı Antum'un oturduğu ünlü Eanna tapınağı
nın yapımcısı olarak tarihe geçmiştir (Gılgamış Destanı, 1972, s. 
16). 

M.Ö. 23. yüzyılda hüküm süren Akad kralı Sargon ve Lagaş 
Kralı Gudea ticari amaçlarla düzenledikleri askeri seferler ile Gılga
mış'ın yukarıda özetlenmiş olan öyküsü arasındaki benzerlik dikkat 
çekicidir. Bu iki kralın yaptığı savaşların altında yatan nedenler, 
uzak ülkelerdeki tüccar kolonilerini korumak ve inşaat için gereken 
taş ve kereste temin etmektir. Sargon kuzey ülkelerine çok başa"rılı 
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bir sefer yapmıştır. inanışa göre tanrı Dagon Amanoslar'daki sedir 
ormanına kadar olan yukarı ülkeyi ona bağışlamıştır: "Gudea, daha 
önce kimsenin giremediği sedir ormanı na yol açtı. Ormandaki sedir 
ağaçlarını koca baltalarla kesti. Dev yılanları andıran sedir kütükle
rinden yapılmış sallar, sedir dağından ovaya akan ırmağın üzerin
de yüzüyordu; çam dağından gelen ırmakta da çam kütüklerinden 
yapılmış sallar yüzüyordu" (Gılgamış Destanı, 1972, s. 18). 

1.3 Asur Tabietlerinde Sedir 

Asurbanipal (M.Ö. 668 - 626)'ın Ninova'da kurduğu büyük kitap
lığa ait çivi yazılı kil tabletlerin, geçen yüzyılda gerçekleştirilen kazı
lar sonucu ortaya çıkması, Yeni Asur Dönemi'ne (M.Ö. 1000- 600) 
ait bilgilerimizi zenginleştirmiştir. Farklı yerlerde ele geçen yazıtlar
la birlikte bu metinler, çeşitli ağaç türleri ve bunlardan yararlanma 
bakımından, dönem hakkında aydınlatıcı bilgiler içermektedir. 

Sedir, Asur ülkesinde ya da yakınlarında doğal olarak bulunma
yan yabancı bir tür olup, dikim yoluyla yetiştirilmesine çalışılmıştır. 
Asurlular askeri sefer dönüşü beraberlerinde getirdikleri yabancı 
ağaç türlerinden yararlanarak, parklar ve botanik bahçeleri kurmuş
lardır. Bunların en ünlüsü 40 ağaç türünün yer aldığı ve Asurnasir
pal ll tarafından kurulan Kalhu kentindeki botanik bahçesidir. Yine 
Sargon ll döneminde kurulan yeni başkent Korsabad'da sedir ve 
servi dikimleri yapılmıştır. Bu gibi çalışmalar, daha sonra Yeni 
Babil Döneminde inşa edilen Babil'in Asma Bahçeleri'ne öncülük 
etmiştir. Asur kralları bir taraftan plantasyon lar ve botan ik bahçeleri 
kurarken, diğer yandan askeri sefer düzenledikleri ülkelerde rastla
dıkları benzer çalışmaları tahrip etmiş ve bu hareketlerinin her ikisi 
için de öğünmeyi ihmal etmemişlerdir (Postgate, 1989, s. 2). 

Asur kralları, düşman ülkelerden ağaç keserek, nakletmelerin
den de övünerek bahsetmişler ve özellikle sedir gibi değerli bir tür 
söz konusu olunca, gururları bir kat daha artmıştır. Örneğin, Asur
nasirpal ll (M.Ö. 883 - 859) Lübnan Dağları ve Amanoslardaki 
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erenu (sedir), şurmenu (servi) ve dapranu (ardıç) ağaçlarından 

kestirmiştir. Sargen ll (M.Ö. 722- 705) Lübnan'daki tomruk ticareti
ni vergilendirmekle kalmamış, aynı zamanda izlediği dış politikanın 
bir gereği olarak, Mısır ve Filistin'e ambargo uygulamıştır: "Dağlar
dan aşağıya tomruk getiren herkesi vergilendirdim. Lübnan Dağla
rının tüm iskelelerine vergi memurları atadım. Bunlar kontrol ede
cek. Sidon iskelesine inenler için bir vergi memuru atadım. Herkes 
ağaç kesip iskeleye indirebilir ve ticaretini yapabilir; ancak, ellerin
deki malı Mısırlılara veya Filistiniiiere satmalarını yasakladım. Bu 
yasağa aykırı davrananların bir daha dağa çıkmasına (sedir kes
mesine) izin verilmemesini ooırettim"(Kuniholm & Griggs, 1990. s. 
4). 

Sedir tomruğu ve reçinesi Asur tarihinde bir savaş talanı ve 
haraç konusu da olmuştur. Salmaneser lll (M.Ö. 858- 824) Suriye 
ve Doğu Toroslar'a yaptığı bir askeri seferde, hakimiyeti altına aldı
ğı bir yerel prensten yaklaşık 25 kg gümüş, 50 kg mor yün ve 200 
adet sedir tomruğunu haraç olarak kabul etmiştir. Amanoslar'daki, 
daha az varlıklı başka bir prens ise bir defalık olarak metal, büyük
baş hayvan ve iki ölçek sedir reçinesi vermeye; ayrıca, her yıl bir 
ölçek sedir reçinesi ile 100 adet sedir tomruğu göndermeye, zorun
lu kılınmıştır. Üçüncü bir prensin ise her yıl 300 sedir tomruğu gön
dermesi gerekiyordu (Kuniholm & Griggs, 1990, s.4). 

Sanherib (M.Ö. 705 - 681) sedirden iki nehir donanması inşa 
etmiş ve bunlardan yararlanarak Aşağı Fırat ve Dicle kıyılarındaki 
uluslar ve Babilliler üzerinde kesin bir egemenlik kurmuştur (Cha
ney & Basbous, 1978, s. 120). "Ben (Sanherib), dağların tepesine, 
Lübnan'ın en iç yerlerine cenk arabalarının kalabalığıyla çıktım ve 
uzun sedir ağaçlarını ve seçme servi ağaçlarını keseceğim; en son 
yüksek tepelerine, onun bahçe ormanına gireceğim" (Kitabı Mu
kaddes, 1981, s. 700). Eski Ahit'deki bu ifadelerden, Lübnan'daki 
sedir ormanları üzerindeki baskının, daha o tarihlerde ne denli 
büyük boyutlara ulaştığı anlaşılmaktadır. 
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1.4 Kudüs Tapınağı ve Lübnan Ormanları Sarayının inşası 

Eski Ahit'e göre Hz. Davud Kudüs'de büyük bir tapınak yapmak 
istemiş; ancak, sürekli savaşlar nedeniyle bu isteğini bir türlü yeri
ne getirememiştir. Tapınağın inşasını oğlu Hz. Süleyman (M.Ö. 
970 - 931) gerçekleştirmiştir. Hz. Süleyman tapınak inşaatıylçı ye
tinmemiş, kendisine büyük bir de saray yaptırmıştır. Bütün bu inşa- · 
at faaliyetleri, sedirin tarihte bol ve büyük miktarlarda kuilanıldığı 
durumlar için çok önemli bir örnek oluşturmakta ve yazılı kaynak
larda tüm ayrıntılarıyla anlatılmaktadır (Kitabı Mukaddes, 1981, s. 
342). 

Yaklaşık 250 metrekarelik bir yer kaplayan tapınağın yapımında 
kullanılan erz (sedir) kerestesini Sur kralı Hiram, Lübnan Dağla
rı'ndan getirtmiştir. Denize indirilen tomruklar Yafa üzerinden 
Kudüs'e ulaştırılmıştır. Ağaçların kesilmesi ve taşınması için on bin 
kişilik üç vardiya halinde, toplam otuzbin işçi çalıştırılmıştır. Tesli
matı yapılan sedirkarşılığında Hz. Süleyman, Hiram'ın tüm buğday 
ve zeytinyağı gereksinimini karşılamıştır. Yedi yılda tamamlanan 
tapınaktan sonra, yapımı onüç yıl süren ve "Lübnan Ormanları Sa
rayı" diye adlandırılan Hz. Süleyman'ın kendi sarayı yapılmıştır. 

Sedir kerestesi hiçbir tasarruf uygulanmadan, bol ve cömertçe kul
lanılmıştır. inşaatın sadece esas bölümleri değil, iç dekorasyonu 
da sedirden yapılmıştır. " ... ve evin içini kaplayan erz (sedir) ağaç
ları yumrular ve açılmış çiçeklerle oyulmuştu; hepsi erz ağacı idi; 
taş hiç görünmüyordu" (Kitabı Mukaddes, 1981, s. 342). 

"Birinci Tapınak" olarak da bilinen bu yapı Kudüs'ün Yeni Babil 
Kralı Nebukadnezar ll tarafından işgalinde (M.Ö. 586) tüm kentle 
birlikte yakıldı ve halk Babil'e sürgün edildi. Nebukadnezar, 
Babil'de büyük bir imar faaliyetine girişti ve Dünyanın Yedi Harika
sından biri sayılan Babil'in Asma Bahçelerini kurdu. Onun döne
minde de sedir ormanlarından yararlanma aşırı bir şekilde devam 
etmiştir. Hatta, Vadi Brisa'da bulanan bir taş kabartma üzerinde, 
kralın kendisinin sedir ağaçları keserek devirdiği anlatılmağa çalı-
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şılmış ve bulunan bir yazıtta kralın ağzından şu övünç dolu sözler 
dile getirilmiştir "Daha önce hiçbir kralın yapamadığını ben başar
dım. Sarp dağları yardım; kayaları parçaladım; geçitler açtım ve 
sedirierin taşınması için düzgün yollar yaptım. Kanal açtım ve kar
gılar gibi, nehrin taşıdığı Lübnan'ın bol ürünleri olan çok boylu, 
üstün kaliteli, muhteşem sedir tomruklarını Madruk'a getirdim" 
(Mayer & Sevim, 1959, s. 117; Kuniholm & Griggs, 1990, s. 4). 

Pers Kralı Keyhusrev 1, M.Ö. 539 yılında Yeni Babil Devletine 
son verdikten sonra Babil'de sürgünde bulunan İsraillilerin bir bölü
mü Ezra ve Nehemya'nın liderliğinde Kudüs'e geri dönmüş, tapına
ğı ve tüm kenti yeniden inşa etmişlerdir. Bu kez yine sedir kereste
sine ihtiyaç duyulmuştur. Ancak, eskiye oranla sedirin temin 
edilmesi daha zor olmalı ki Nehemya'nın bu konuda yazışmalarda 
bulunması ve emirname göndermesi gerekmiştir: " ... kalenin kapıla
rı, tapınaklar, kentin surları ve evleriçin bana ağaç versin diye kra
lın orman sorumlusu Asaf'a bir mektup gönderilsin". Tapınak Roma 
generali Pompey'in M.Ö. 66 yılındaki işgalisırasında tekrar hasara 
uğramış ve daha sonra Fenike'lilerin de yardımıyla onarılmıştır. 

Her seferinde büyük miktarda sedirkullanılmıştır (Chaney & Bas
bous, 1978, s. 121). 

Sedir odununun büyük inşaatlarda önemli miktarlarda kullanıldı
ğını gösteren ilginç örneklerden biri de hiç kuşkusuz Dünyanın 
Yedi Harikasından biri olan Efes'teki Artemis Tapınağı'dır. Burada
ki ilginç nokta, gerekli kerestenin inşaat alanına çok daha yakın, 
ancak ulaşımı zor Toros Dağları yerine, uzaktaki Lübnan Dağla
rı'ndan temin edilmiş olmasıdır. Tapınağın çatısı sedirden yapılmış
tır (Hafner, 1968, s. 226). 

1.5 Lübnan'daki Sedir Varlığının Tükenınesi 

Yeni Babil Devletinin M.Ö. 538'de yıkılmasının bir takım etkiler 
bırakması doğaldır. Ancak, bunlardan birinin Eski Ahit'deki yansı
ması ilginçtir: "Bütün dünya rahatta ve susmuş; birden şarkı söyle 
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yerek coşarlar. Senden ötürü Lübnan'ın erz (sedir) ağaçları ile ser
viler de seviniyorlar: Sen yere yatırıldığından beri, bize karşı kesici 
çıkmadı, diyorlar" (Kitabı Mukaddes, 1981, s. 683). Ancak, sedir or
manlarının tahribi devam etmekte ve bu durum insanların gözün
den kaçmamaktadır: "Lübnan'ın verimli tarlaya döndürülmesi ve 
bunun orman gibi sayılması, artık pek az zamanda olmayacak 
mı? ... Ve ormanın artakalan ağaçları az olacak, bir çocuk da (bile) 
onları yazabilir (sayabilir)" (Kitabı Mukaddes, 1981, s. 681 ). Hatta 
kesilen cemiz (dut) ağaçlarının yerine erz (sedir) ağaçlarının dikil
mesi bile düşünülmüştür. Büyük iskender bu bölgeye geldiği 
zaman sedir odunu gereksinimini karşılamakta bayağı zorlanmıştır. 

Sedir her dönemde pahalı bir kereste türü olmakla birlikte, sedir 
ormanlarının giderek azalması, fiyatiann daha da yükselmesine 
neden olmuştur. M.Ö. 328'de Eleussus'da tutulan kayıtlara göre 3 
adet 3.7 m x 10.2 cm x 5.1 cm boyutlarındaki sedir kerestesi 70 
drahmiye satılmıştır. Halbuki, boyutları belirtilmemiş 4 parça servi 
kerestesine ancak 50 drahmilik bir fiyat biçilmiştir. Aynı dönemde 
bir mimarın gündeliği 2 drahmi ve bir inşaat işçisinin gündeliği ise 1 
drahmiydi (Kuniholm & Griggs, 1990, s. 5). 

Binlerce yıl süren aşırı kesimler sonucu Lübnan'daki sedir or
manları tamamen tahrip olmuş ve yer yer küçük ağaç kümeleri ser
pilmiş olarak kalmıştır. Roma hakimiyetine giren bölgede M.S. 2. 
yy. da imparator Hadrianus tarafından sedir, çam, g(iknar ve ardı
çın korunmasını amaçlayan ve ancak savunmaya yönelik kesimle
re izin veren bir yasa çıkarılmıştır. Yine aynı imparator, yazılı sınır
taşları diktirerek, kalan sedir meşcerelerini koruma altına almıştır 
(M.S. 134). örneğin Wadi Brisa'daki sınır taşlarında yazılan ifade 
şöyledir: 
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Yani, "imparator Hadrianus Augustus'a ait ormanın sınırı No: 
45. Vekil Quintus Vettius Rufus tarafından dikilmiştir" (Kuniholm & 
Griggs, 1990, s. 5). 

Başka yerlerde (Katarbe ve Tula) ise benzer sınır taşları üzerin
de şu ifade bulunmuştur: 

IMP. HAD. DFS. A G IV CP 

Yani, "imparator Hadrianus Augustus'un sınırları; dört ağaç türü 
şahsa mahsustur" (Kuniholm & Griggs, 1990, s. 5). 

Sedir ağacı amblemi, dağları daima karlarla örtülü olduğu için 
"beyaz" anlamına gelen "Lübnan" ismi verilen çağdaş devletin bay
rağı olarak kabul edilmiştir. Ancak, bu ülkede günümüzde bulunan 
en büyük sedir ormanı Bişarri köyü yakınlarındaki 7 hektarlık bir 
meşcere olup, toplam 400 adet ağaç içermektedir. 

1.6 Anadolu'daki Sedir Ormanlarının Geçmişi 

Hitit metinlerini inceleyen Ertem (1987, s. 83) "erin" sözcüğünün 
"sedir" anlamına geldiğini ve Anadolu'nun bir sedir ülkesi haline ge
tirildiğini bildirmektedir. Sedirden yapılmış bir kap dini törenlerde 
kullanılmış ve sedir reçinesi tütsü olarak yakılmıştır. 

Bir iddiaya göre iç Anadolu Stebi doğal karakterde olup, Hititler 
döneminde (M.Ö. 15 yy) bile fakir bir plato konumundaydı. Kendisi
ni güçlü hisseden her Hitit hükümdarı, halkına daha iyi hayat koşul
ları sağlamak için silaha sarılmak ve askeri seferler düzenlemek 
zorundaydı. Bu stebin etrafını kuşatan sıradağlar üzerinde yer alan 
ormanlar, aşırı taydalanma ve otlatma gibi nedenlerle gerilemiş ve 
zamanla step alanı genişlemiştir (Hafner, 1968, s. 212). Bir karşı 
teze göre ise iç Anadolu Stebi aslında antropojen karakterli olup, 
burası daha önce asli ağaç türlerinden oluşan orman ve diğer bitki 
örtüleriyle kaplıydı. Süberde (Konya)'de Neolitik Çağa ait bir yerde, 
toprağın 4 m derinliğine kadar sedir dahil pek çok iğne yapraklı ve 
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yapraklı ağaç türü ve maki elemanına ait polen tanımı yapılmış; 
Gerdiyen Kral Mezarında kullanılan ağaç malzeme arasında sedir, 
sarıçam, porsuk ve kokulu ard ıç bulunmuş, Ankara'daki Frig Nekro
polündeki büyük tümülüs altındaki gömü odasında, başka ağaç tür
lerine rastlanmış olması, bu karşı tezi destekleyen kanıtlar olarak 
gösterilmiştir (Aytuğ,.1970, s. 129). 

Milat sıralarında yaşamış olan Plunuis'a göre doğa, sediri sıcak 
bölgeler için yaratmıştır; bundan dolayı sedir Likya (Antalya
Fethiye arası) ve Frigya (Eskişehir, Kütahya, Afyon} bölgelerindeki 
dağlarda yetişmiştir. Bu dönemlerde Toros'ların yüksek kesimlerin
de giderek azalmakta olan sedir, gemi inşa ve yapı kerestesi ola
rak büyük bir önem taşıyor ve buradan Mısır'a kadar gönderiliyordu 
(Hafner, 1968, s. 224). 

Alanya'nın doğusundaki sahil bölgesini ünlü coğrafyacı Strabon 
şöyle anlatmaktadır: " ... gemi inşaat kerestesinin elde edildiği bir 
tepede kurulmuş ve bir limanı olan Hamaksia'ya gelinir. Bu keres
tenin çoğu sedir ağacıdır ve öyle görülüyor ki bu bölge gemiler için 
gerekli olan sedir ağacı konusunda diğerlerinden çok fazla verimli
dir. Antonius (Roma imparatoru, M.Ö. 82-30) bu nedenle, filosunun 
yapımı için uygun olduğundan bu bölgeyi Mısır Kraliçesi Kleopat
ra'ya vermiştir". Bir iddiaya göre ise, Mısır'a gönderilmek üzere ha
zırlanan sedir tomrukları, Akdenize dökülen Dim Çayı, Alara Çayı, 
Köprü Çayı ve Kargı Çayı su yollarından yararlanılarak iskeleye in
dirilmiştir (Bean, 1979, s. 76; Dingil, 1990, s. 115). 

Osmanlı döneminde ormanlar "hüda-i nabit" sayıldığından, 

sedir de herhangi bir sınırlama olmadan kullanılmıştır. Anadolu'da, 
özellikle Toroslar'daki sedir varlığı, Lübnan'dakinin aksine, hemen 
yalnız yerel gereksinmeleri giderecek bir faydalanmaya uğramış ve 
birkaç istisna dikkate alınmazsa, sedire duyulan uluslararası işta
hın dışında kalmayı başarmıştır. M.Ö. 1832 yılında Kilikya'yı bir 
süre işgal eden Mısır, yılda en iyilerinden 1 O 000 sedir ağacı kese
rek iskenderiye tersanesine sevketmişlerdiL 
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Osmanlılar zamanında sedir tomruğunun büyük miktarlarda kul
lanıldığı projelerin başında "Hicaz Demiryolu" inşaatı gelmiştir. Bi
rinci Dünya Savaşının ilk üç yılında büyük bir sedir kesimi ile de
miryolu inşaatı sürdürülmüştür. Bunun dışında sedir ormanlarını 
tehdit eden en önemli unsurlar, yerel halkın pedavra ve diğer ge
reksinimleri ile otlatma olmuştur. Binlerce yıllık bir süre hayatta kal
mayı başararak günümüze dek uzanan sedir ormanıarımızla gurur 
duymaktayız. Böylesine önemli bir varlığa sahip olmanın verdiği 
ulusal ve uluslararası sorumluluğun bilincinde olarak, sedir orman
larını korumak ve geliştirmek, ağaçlamalar yoluyla alanını genişlet
mek Türk Ormancılığı için önemli bir görevdir. 
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2. SED iR iN BOT ANi K ÖZELLiKLERi 

Toros Sediri ( Cedrus libani A. Richard) Gymnospermae'lerin 
Coniferae sınıfı Pinoideae takımı, Pinaceae familyasındandrr. Sy
nonymleri: C. libanotica Trew., C. libani Loud., C. libanensis Juss., 
Cedrorum libani Hist. ingilizeesi "Cedar of Lebanon" ya da "Leba
non Cedar", almancası· "Libanon-zeder", Fransızeast "Cedre du 
Liban"dır (Kayacık, 1967, s. 175; Cullen & Coode, 1965, s. 71; 
Eliçin, 1980, s. 4) Yurdumuzda halk arasında "Katran" adı da veri
len bu tür, dolgun gövdeli, kalın dallı, görmekli bir orman ağacıdır. 
Gençlikte piramidal tepeye sahip ise de zamanla tepe formu bozu
lur, yayvanlaşır ve şemsiye gibi bir şekil alır (Kayacık, 1967, s. 
175). 

Toros Sediri 1000 yaşına kadar yaşayabilmekte ve uzun yaşa
mı boyunca yaklaşık 40 m boy, 2 m çap ve 35 mm kabuk kalınlığı
na ulaşabilmektedir. (Evcimen, 1961, s. 66-69; Gökmen, 1970, s. 
225). Gençlerde, yukarı doğru yönelmiş olan dallar, yaşlılarda 

gövde ile 90 oc lik açı yapacak biçimde yatay durumdadır. Genel
de kalın dalianma yaptıkları halde; Feke- Aytepe serisi-Aytepe 
mevkii, Gülnar-Söğütdağı serisi-Kurttepe mevkii, Anamur-Abanoz 
sedir ormanlannın bazı bölümleri ve Finike- Sirken'de olduğu gibi, 
ince dalianma yapan, oldukça konik tepeli ve dolgun gövdeli birey
lerden oluşan sedir meşcereleri bulunmaktadır (Boydak, 1986, s. 
23). Tepe, Atlas sedirine göre daha sık dallrdır. Genellikle, sık meş
cerelerde gövdeler düzgün, az dallı ve dolgundur. Kabuk, gençlikte 
düzgün yeşilimtrak kül renginde olup, sonraları ağaç yaşlandıkça, 
boyuna çatlaklı, pullu bir yapıya döner. Yaşlı ağaçlarda kabuğun 
rengi siyahımtrak kül rengidir (Berkel, 1954, s. 1 0). Sedirler, genç
likten itibaren, derine giden kök ve ona bağlı ikinci derecede kökler
le, derin bir kök sistemi meydana getirirler (Boydak, 1986, s. 25). 
Kökler özellikle kalker topraklar üzerinde, kalker yarık ve çatlakla
rından faydalanarak, oldukça derin tabakalara girer. Tipik bir yarı 
ışık ağacıdır; Yan ve üst gölge baskısına dayanması oldukça fazla
dır (Saatçioğlu, 1976, s. 279; Kalıpsız & Eler, 1984, s. 13). 
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iğne yapraklar, kısa sürgünlerde 30-40 tanesi bir arada, demet 
görünümünde, uzun sürgünlerde tek olarak bulunur. 15-25 mm 
uzunluğunda, dört köşeli, sivri uçlu, sert ve batıcıdır. Renkleri ge
nellikle koyu yeşil, bazılarında açık yeşil ya da mavimsi renktedir. 
Yaş ilerledikçe, açık yeşil yapraklar çoğalır. Tomurcuklar reçinesiz, 
yuvarlak ya da yumurta biçiminde ve açık sarı renktedir. Dişi çiçek
ler, kısa sürgünlerin ucunda, dik duruşlu kozalak durumunda olup, 
tabanı iğne yapraklarla çevrilmiştir. Erkek çiçekler, kısa sürgünlerin 
ucunda bulunur ve başlangıçta yeşil oan renkleri daha sonra sarıya 
dönerek, boyları 3-5 santimetreye ulaşır (Kayacık, 1967, s. 176; 
Gökmen, 1970, s. 225-226; Odabaşı, 1990, s. 15). Polinizasyon 
(tozlaşma) sırasında erkek çiçekler olgunlaştığı halde, polenler 
henüz olgunlaşmış durumda değildir. Pelenierin olgunlaşması döl
lenme zamanının başladığı andır (Aytuğ, 1965, s. 41 ). Dişi çiçek 
oluşumu eylül ayına rastlar. Her yıl için kesin süreler verilmemekle 
birlikte, genel olarak, karpellerin, çiçek oluşumundan 1-2 ay sonra 
kapanmaya başladığı söylenebilir (Odabaşı, 1990, s. 15). 

Kozalaklar iki yılda olgunlaşır. Olgunlaşma mevsiminde, bir 
ağaç üzerinde, üç ayrı kozalak bulunur. Birincisi, kısa sürgünlerin 
ucunda dik duran, karpelleri açık ya da henüz kapanmış, yeni oluş
muş 1-2 cm uzunluğundaki kozalaklar; ikincisi normal büyüklüğe 
erişmiş, yeşil ya da kısmen kahverenginde bir yıllıklar; üçüncüsü 
de gri -kahverengi, normal büyüklükte, karpelleri kapalı ya da az 
çok açılmış iki yıllıklar(Saatçioğlu, 1956, s. 40). Kozalaklar çoğun
lukla fıçı ya da yumurta biçiminde, 8-20 cm boyundadırlar. Dallar 
üzerinde dik durumda, genel olarak tek tek, kimi zaman da çift ola
rak bulunurlar. Boz-kahverengindeki olgun kozalakların, genellikle 
üzeri bol reçinelidir. Tam kenarlı olan kozalak pulları, ortada hafif 
bir çıkıntı yapar. Dış yüzeyleri kısa pullarla örtülmüştür. Ortalama 
olarak 12 mm boyunda ve 5 mm enindeki tohumun, bol reçine be
zeleri vardır. Kanat + tohum uzunluğu ortalama olarak 33 mm ka
dardır. Tohum dökümü karpellerin 2-3 ay içinde dağılması ile olur 
ve geriye dal üzerinde dik bir kozalak ekseni kalır (Kayacık, 1967, 
s. 172-176; Odabaşı, 1990, s. 17-18). 
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Sedir cinsinin dört ayrı türü vardır. 

1 . Kuzey Afrika'da yayılış gösteren Atlas Sediri (C. atlantica 
Manetti) 

2. Güney Anadolu'da ve Niksar-Erbaa yöresinde küçük bir 
alanda, ayrıca Lübnan'da yayılış gösteren Toros Sediri (C. 
libani A. Rich.) 

3. Kıbrıs Adasında görülen Kıbrıs Sediri (C. brevifolia Hen.). 
Bu tür bazı botanikçiler tarafından Toros Sedirinin varyetesi 
olarak kabul edilmektedir (C. libanivar. brevifolia Hook.). 

4. Kuzeybatı Himalaya, Afganistanve Bulucistan dağlarında 
yayılış gösteren Himalaya sediri (C. deodara Loud.) (Kaya
cık, 1967, s.173-181). 

Schenk'e göre botanik bakımdan Toros Sediri ile diğer sedir tür
lerinin farkları şunlardır (Berkel, s. 6): 

1. Tepe sürgünü, Toros Sedirinde yana eğik ve üzerindeki tüy
ler diğer türlerdekinden çok daha az, Atlas Sedirinde düz ve 
dik, Himalaya Sedirinde kırbaç şeklinde aşağıya doğru sar
kıktır. 

2. Dış görünüş bakımından, Toros Sedirinde tepe sık dallı, 

yaşlılarda şemsiye şeklinde, Atlas Sedirinde tepe seyrek ya
pılı, dallar yukarıya doğru yönelmiştir. Himalaya Sedirinde 
dallar sık ve fazla miktarda yatay tabakalı, dal uçları aşağıya 
doğru sarkıktır. Kıbrıs Sedirinde dalianma düzensizdir. 

3. iğne yaprak boyutları bakımından, Toros Sedirinde genişlik 
uzunluğuna oranla diğer türlerden daha büyüktür. Atlas Se
dirinde bu ölçüler birbirine daha yakındır. Himalaya Sedirin
de yaprak uzunluğu 50 milimetreye kadar çıkar. Kıbrıs Sedi
rinde ise 12 milimetreden daha azdır. 

4. Kozalaklar, Toros Sedirinde fıçı şeklinde, tepe kısmı Atlas 
Sedirinde olduğu gibi içeriye doğru basık ya da kesiktir. 
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Atlas Sedirinde görünüş silindir şeklindedir. Himalaya Sedi
rinde, tepe kısmı kubbe gibi çıkıntılı, Kıbrıs Sedirinde ise 
tepe kısmı basık ve çukur, bu çukurluğun içinde, göbek çı
kıntısı vardır. 

Cedrus libani türünü n, bazı batonikçiler tarafından aşağıdaki va
ryeteleri saptanmıştır (Kantarcı, 1982, s. 130-132). 

J. Fitschen'e göre Cedrus libani türüne ait varyeteler: 

1. C ed rus libani var. glauca Barr. (C ed rus libani argentea Ant 
et Kotsch) 

Bu varyete özellikle Toros Dağlarında yayılmaktadır. iğne 
yaprak renkleri yetişme ortamı özelliklerine göre mavi yeşilden
gümüşi griye kadar değişmekte, özellikle koyu yeşil iğne yapraklı 
sedirlerle yayılış göstermektedir. 

2. Cedrus libanivar. viridis Carr. 

Bu varyete soğuklara dayanıklı olup, iyi büyüme yapmakta ve 
taze yeşil parlak renkli iğne yapraklarıyla koyu yeşil renkli iğne 
yapraklı sedirierden ayrılmaktadır. 

3. Cedrus libanivar. stricta Carr. 

Düzgün gövdeli, sık ve kısa dallı olan bu varyetenin, parlak 
grimsi yeşilden, gümüşi griye kadar değişen renklerde iğne yaprak
ları bulunmaktadır. 

4. Cedrus libani var. denudata Carr. 

Düzgün gövdelidir. Kalın dallar gövdeye düzensiz bir şekilde 
sıralandığından, genel görünüş boşlukludur. iğne yapraklar koyu 
yeşil renktedir. 

5. Cedris libani var. nana Loud. 
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Çalı görünüşünde, yuvarlak tepeli, sık dallı olup, kültüre alı

nan varyeteler arasındadır. 

6. Cedrus libani var. nana pyramidata Carr. 

7. Cedrus /ibanivar. pendula Sargenti 

Dalları sarkık bir varyetedir. 

8. Cedrus libani var. decidua Carr. 

Bu varyete çalı görünüşünde, yavaş büyüyen, kısa dallı, iğne 
yapraklarını kışın döken bir sedirdir. 

C.A. Schenk'e göre Cedrus libani türüne ait varyeteler: 

1. Cedrus !ibani var. argentea Antoine: Gri yeşil iğne yapraklı 

2. Cedrus !ibani var. glauca Rehder: Mavi yeşil iğne yapraklı 

3. Cedrus libani var. pendula: Sarkık dallı ve uzun iğne yap
raklı 

4. Cedrus libani var. n ana Rehber: Bodur şekli 

G. Krüssmann'a göre Cedrus libani türüne ait varyeteler: 

1. Cedrus libani var. glauca Beissner 

2. Cedrus libanivar. stenocoma Davis 

ince ve piramidal (Ladin'e benzeyen) bir şekilde büyür. Dalları 
yataydır. iğne yaprak ve kozalak boyları bakımından C. libani ile C. 
atlantica arasındadır. 

3. Cedrus !ibanivar. viridis Carr. 

4. Cedrus libani var. stricta Carr. 

5. Cedrus /ibani var. aurea Den Ouden 
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iğne yapraklılar altuni sarı olup kışın yeşilimsi bir alt renge sahip 
olurlar. 

6. Cedrus libani Comte de Dijon Barbier 

Bodur olup, büyümesi geniş ve elips şeklindedir. Kısa ve sık 

dallıdır. Kültürler arasında C. brevifolia ile karıştırılır, fakat ondan 
büyümesi ile ayrılır. Soğuğa karşı hassastır. 

7. Cedrus libanivar. decidua Carr. 

8. Cedrus libani nana Beissner non Loud. 

9. Cedrus libani pendula Knight et Perry 

1 O. Cedrus libani sargenfı Den Duden. 
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3. SEDiRiN YA YILIŞI 

Toros Sediri (Cedrus libani A. Rich.), U.ibnan'ın kuzeyinde ve 
Suriye'deki birkaç meşcere dışında, asıl yayılışını Toros Dağla

rı'nda yapmaktadır (Sevim, 1955, s. 16; Davis, 1965, s. 71; 
Boydak, 1986,s. 10). 

Sedirin Türkiye'deki genel yayılışı, 36 o 16'- 38 o 05' kuzey en
lemleri ile, 29 o 02' -37 o 19' doğu boylamları arasındadır (Sevim, 
1955, s. 38). Bu genel yayılışın dışında, Sultandağları, Deresinek 
Vadisi, Emirdağ Çaykışla, Niksar Akıncıköyü ve Erbaa Çatalan yö
relerinde küçük meşcere ve gruplar halinde rastlanılmaktadır (Boy
dak, 1986,s.11-15). 

Türkiye'de 67 850 ha normal koru, 31 475 ha ise bozuk koru 
olmak üzere, toplam 99 325 hektar saf sedir ormanı bulunmaktadır 
(Anonim, 1987). Sedir ormanlarının Orman Bölge Müdürlükleri iti
bariyle alansal dağılımı çizelge 1 de verilmiştir. 

Eski kaynaklardan ve yazılı belgelerden, sedirin doğal yayılışı
nın, bugünkü sınırlarının çok ötesinde olduğu anlaşılmaktadır. 

Odununun kolay işlenebilir, güzel kokulu ve dayanıklı olması, ibre
lerinin hayvan yemi olarak kullanılması ve aşırı ortlatma nedeniyle, 
sedir ormanları tarih boyunca tahrip edilmiş, ve bugünkü sınırlarına 
çekilmiştir (Mayer & Sevim, 1959, s. 112). 1944 yılında Antalya, 
Bucak ve Karadeniz ardı ormanlarında incelemelerde bulunan 
Savaş (1946), birçok yaşlı sedir meşcerelerinden söz etmekte ve 
yapılan tahribatı anlatmaktadır. "Sana gördüğüm sedir ormanları
nın en mükemmelini göstereyim diyen klavuzum bile Delikdağın 
(Beydağları) arkasındaki Kırlangıç kapalı havzasında ancak birkaç 
hektar sedir ormanı kaldığını görünce hayret etti. Bu ihtiyar avcı 
çok değil, onbeş seneden beri bu semtlere uğramamıştı. Halbuki 
bu kısa müddet bugünkü enkaz artıkiarına göre beş-altıyüz hektar 
büyüklüğündeki sedir ormanını yok etmeğe kafi gelmişti". Savaş 

aynı eserinde benzer tahribatı Bucak çevresi, Niksar ve Erbaa 
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sedir ormanlarında da gözlediğini belirtmektedir. Günümüzde de 
bir çok sedir meşceresi otlatma ve hayvaniara yem sağlamak ama
cıyla budanma baskısı altındadır (Boydak, 1986, s. 12). 

Kantarcı (1982-a, s. 116-130), sedirin doğal yayılışını yetişme 
ortamı karakteristiklerine göre; Akdeniz'e bakan yamaçlar, deniz et
kisini alan vadiler, deniz etkisine kısmen veya tamamen kapalı hav
zalar, Göller Bölgesi ve Erbaa gibi farklı bölgelere ayırmaktadır. 
Dikey yayılışırı 1000-1200 metreden başlayıp 1800-2200 m yüksel
tilere kadar çıktığını belirtmektedir. 

Boydak (1986), Hassa yöresinde son zamanlarda yapılan tes
pitleri ve Kuzey Anadolu'daki lokal yayılışı da göz önünde tutarak, 
sedirin 650-2000 m. yükseltileri arasında orman kurduğunu belirt
mektedir. 

Sedirin doğal yayılışının batı sınırını Acıpayam Bozdağ ile Köy
ceğiz Çaldağ hattı oluşturmaktadır. Bu bölgede Dumludağ, Gökte
pe, Fethiye, Babadağ, Acıpayam Bozdağ'da 1300 metreden sonra 
yer yer saf veya karaçam ile karışık, verimli sedir ormanları bulun
maktadır (Sevim 1955, s. 38). 

Sedir, optimal yayılışını Kaş, Elmalı ve Finike üçgeninde yap
maktadır. Denize bakan yamaçlarda 1270 m yükseltilerde görülür, 
1450 metreden itibaren saf ormanlar kurar (Kantarcı, 1982). Kaş 
Susuzdağı Kuruova, Katrandağı, Kohudağı, Akdağ, Finike Arif yay
lası, Aykırıçay havzası; Beydağlarında Sarı Çandır dağı, incebel 
mevkileri sedirin başlıca bulunduğu yerlerdir (Sevim, 1955; Kantar
cı, 1982; Atalay, 1987). Denize kapalı olan Elmalı havzasının gü
neyinde Susuzdağı'nın kuzey bakılannda bulunan Çığlıkara'daki 

karstik alanlarda ve Kızlarsivrisi'nin güneybatısındaki Çamkuyuları 
mevkiinde, sedir görkemli bir kuşak oluşturur. Elmalı ovasının 

güney ucundaki Avlan Beli civarında sedir 1000 m rakımda saf 
orman kurmaktadır. Kantarcı (1982-b, s. 34) bu durumu Avlan Beli 
ve civarının denizden gelen nemli rüzgarları almasına bağlamakta
dır. 
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Çizelge 1. Sedirin Orman Bölge Müdürlüklerine Göre Alansal Dağiımı 
(Türkiye Orman Envanteri, 1980) 

Normal Bozuk Katılım 
Bölge Müdürlü(iü Koru (ha) Koru (ha) Toplam (ha) Yüzdesi(%) Bulundu() u Orman Işletme Müdürlükleri 

Antalya 48 719 6632 55 351 55 .72 Alanya. Antalya, Bucak, Elnıalı, Finike, Gazipaşa. Gündo()nıuş, 
Kaş. Korkuteli, Kumluca. Manavgat, Serik, Akseki. Cevizli 

Mersin 3 388 6 347 9 735 9.80 Mut, Gülnar, Tarsus, Mersin. Anamur. Silifke 

Adana 4 675 2639 7 314 7.36 Adana, Feke, Kozan. Osmaniye, Pos, Pozantı, Sainıbeyli. Yahyalı 

Mu() la 4841 2 228 7 069 7.12 Fethiye, Kbyceijiz 

Kahramanmaraş 680 5666 6 346 6.39 1<. Maraş. Kilis, Antakya, Gbksun. Andırın 

Isparta 3 573 750 4 323 4.35 Burdur, E(iirdir. Gölhisar, Isparta. Sütçüler, Şarkikaraa~aç 

Konya 1138 2 085 3 223 3.25 Konya, Beyşehir. Ermenek, Karaman 

Denizli 719 38 757 0.76 Acıpayam. Eskere, Tavas 

Eskişehir 73 46 119 0.12 Afyon 

Anıasya 44 44 0.05 Niksar. Almus 

Ankara 5 044 5 044 5.08 Nallıhan 

Türkiye Toplanı 
(ha) 67 850 31 475 99 325 100.00 

-
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Finike Gülmez serisi Asarönü Köyü'nün güneyinde 460 m. yük
seltide, fert halinde sedir ağaçları tarafımızdan görülmüştür. Çok 
yaşlı olmayan bu ağaçlar, halen alanda yer almaktadırlar. Deniz
den 8250 m uzaklıkta bulanan ve önü denize açık olan bu yamaç
ta, her mevsimde sisin ve bulutların kümelendiği gözlenmektedir. 
Bu lokal iklim bölgede zengin bir bitki örtüsü de yaratmıştır. 

Beydağları'ndaki sedir yayılışından sonra doğuya doğru sedirin 
ilk görüldüğü yer Bucak Sobya Köyü civarı, Karlıkdağı ve Katran
dağı'dır. Toros Göknarının (Abies cilicica Carr.) doğal yayılışının 
batı sınırını oluşturan bu bölgede sedir ve göknar karışık ormanlar 
kurmaktadır. Sedir, Göller Bölgesi'nde Bayduş, Kasnak, Eğribük, 

Belciyaz ve Barla Dağı'nda birbirinden kopuk ve dağınık bir yayılış 
yapmaktadır. 1450 m yükseltilerde görülen sedir 2000 metreye 
kadar çıkabilmektedir. Beyşehir gölünün batısında, Dedegöl 
Dağı'nda, Şarkikaraağaç ilçesinin güneyinde bulanan Kızıldağ'da 
sedir ormanları bulunmaktadır. 

Bu genel yayılışın dışında Sultandağları Deresinek Vadisi'nde 
ve son zamanlarda tespit edilen Emirdağ Çaykışla Deresi'ndeki 
sedir kalıntı meşcereleri stebe en fazla sokulan lokal yayılışlardır 
(Günay, 1990, s. 59). 

Antalya Bozburun Dağı'nda sedire 1450 metrede rastlanır. Gök
nar Sedir karışık meşcereleri 1600 m. yükseltiye kadar devam 
eder. bu yükseltiden itibaren karışıma Karaçam da katılır. Manav
gat mıntıkasında, Sedirin diğer türlerle karışık ormanlar kurarak 
2000 metreye kadar çıktığı görülmektedir. Alanya Çatak, Alıkbaşı, 
Deliklidağ mıntıkalarında derin vadi yamaçlarında, Göknarın hakim 
olduğu karaşık meşcereler 2100 m yükseltiye kadar çıkmaktadır 
(Sevim, 1955, s. 32). 

Sedir; Göksu Vadisi'nin batısına düşen Taşeli, Abanoz ve 
Koçaş yaylalarında, Ermenek civarında 1400-1800 m yükseltileri 
arasında Toros Göknan ve Karaçam ile karışık gür ormanlar kur
maktadır (Atalay, 1987, s. 98). 
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Mut havzasında 1550-1900 m rakımiarı arasında, Mersin Kadın
cık ormanında, Arapoluğu'nda; Pozantı civarında, Feke Meran 
Yaylası'nda; Andırın Kaleboynu ve Aktifiye bölgelerinde saf veya 
karışık sedir ormaniarına rastlanılmaktadır (Sevim, 1955, s. 36). 

Sevim (1955) özellikle Feke ve Andırın bölgelerindeki ormanla
rı, meşcere artığı olarak nitelemiş ve bunların korunması gereğine 
işaret etmiştir. 

Göksun bölgesinde sedirkuşağı 1450 metreden başlamaktadır. 
1600 m yükseltiye kadar Göknar ile karışım yapmaktadır. Bu yük
seltiden sonra 1900 metreye kadar bu karışıma gruplar halinde 
Doğu Kayını (Fagus orientalis L.) katı lmaktadır. Kahramanmaraş'ın 
kuzeyindeki Engizek Dağı'nın güney, Ahırdağı'nın kuzey bakılann-

da ve Yavşan Dağı'nda yer alan sedir sahaları, doğal yayılışın 

doğu sınırını oluşturmaktadır (Sevim, 1955, s. 38; Boydak, 1986, s. 
1 0). 

Amanos Dağları'nda 1400-1800 m rakımiarı arasında, Göknar 
ve Kayının yüksek rekabet gücü nedeniyle, sedir düşük bonitetler
de görülebilmektedir (Aksoy & Özalp, 1990, s. 97). Sedir, Antakya 
Hassa-Yoluklar ve Söğüt köyleri arasında doğal olarak meşcereler 
halinde 650 m bireysel olarak da 620 m yükseltiye kadar inebildiği 
görülmektedir (Boydak, 1986, s. 7). 

Sedirin Güney Anadolu'daki genel yayılışının dışında, Kuzey 
Anadolu'da Niksar ve Erbaa civarında iki lokal yayılışı daha vardır 
(Savaş, 1946, s. 23; Akıncı·, 1963, s. 104). Canik Dağları'nın güney 
bakısında yer alan Erbaa Çatalan sedir ormanı gruplar halinde 
700-1400m. Niksar ilçesine 20 km mesafedeki Akıncı köyü sedir 
meşceresi ise 670-1000 m rakımıarı arasında yer almaktadır (Akın
cı, 1963,s. 105). 

Sedirin Toros Dağları'ndaki yayılışı, genelde birbirinden kopuk 
meşcereler ve gruplar halindedir. Yanlış müdahaleler, düzensiz 
taydalanma ve otlatma nedeniyle, yayılış alanı daralmıştır. Mevcut 
sedir meşcereleri biraz da Toros Göknan ve Kayının yüksek reka-
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bet gücü nedeniyle, daha çok düşük bonitetlerde, ulaşılması güç 
ve sarp yerlerde bulunmaktadır. Sedirin optimum yayılışı Antalya
Fethiye arasındadır. Bu bölgede, iyi korunan saf ve verimli sedir 
meşcere kuruluşlarına rastlamak mümkündür. Bu bölgenin gör
kemli orman toplumlarını bulunduran Elmalı Çığlıkara bölgesi 1991 
yılında Orman Bakanlığı'nca alınan bir kararla "Muhafaza Ormanı" 
olarak ayrılmıştır. 
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4. SEDiRiN EKOLOJiSi 

"Orman Ekolojisi" orman ağaçlarının çevreyle olan karşılıklı iliş

kilerini araştıran bir disiplin olarak, ormanların rasyonel ve verimli 
bir şekilde kurulması ve işletilmesine yönelik tüm diğer bilim dalları 
ve uygulama çalışmalarının temelini oluşturur. Türkiye'de Lübnan 
Sedirinin ekolojisi ilk kez Sevim tarafından 1950'1i yıllarda bilimsel 
olarak ele alınmış ve bu araştırmacının yapmış olduğu çalışmalar 
ve yayınlar, daha sonra aynı konuda çalışan diğer araştırmacılar 
için güvenli bir temel oluşturmuştur. Arada yaşanan durgun bir dö
nemden sonra, sedir ekolojisine gösterilen ilgi 1980'1i yıllarda yeni
den canlanmış ve başta Kantarcı olmak üzere, pek çok yerli ve ya
bancı araştırıcı tarafından yürütülen araştırma faaliyetleri 22-27 
ekim 1990 tarihlerinde Antalya'da düzenlenen Uluslararası Sedir 
Sempozyumu'nda doruk noktasına ulaşmıştır. 

Bir ağaç türünün ekolojik isteklerinin belirlenmesinde, tümden
gelim yöntemi izlenerek, o türün doğal yayılış alanının mevki, iklim, 
toprak özellikleri ve biyotik faktörleri incelenip, bir yargıya varılmak
tadır. Sedir örneğinde ise çok değerli odunundan dolayı, tarihten 
gelen bir tahribat sonucu ortaya çıkan bugünkü doğal yayılış alanı, 
sedirin gerçek ekolojik isteklerini ve tolerans yeteneğini tam anla
mıyla temsil ederneyecek kadar daralmıştır. Buna karşın 1000-
2000 m yükseltiler arasındaki sedir kuşağı içinde, iklim özelliklerin
de, önemli tarklar görülmektedir. 

Akdeniz orman ekasisteminin bir parçası olarak ele alındığı 

zaman, sedir yayılış alanında yaz kuraklığı, olumsuz meyil
anakaya-toprak özellikleri, geç don ve otlatma gibi biyotik etkenler, 
sınırlayıcı çevre faktörleri olarak karşımıza çıkmaktadır. Haklı ola
rak söylendiği gibi, burada da Türk ormancısının karşılaşacağı eko
lojik sorunların temelinde, su faktörü bulunmaktadır. 

Bu bölümde, sedirin ekolojik istekleri ve sedir yayılış alanının 
genel ekolojik özellikleri, mevki, iklim, toprak ve biyotik faktörler 
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başlıkları altında, ele alınacaktır. Uygulamada çalışan meslektaşla
rımızın, bu genel çerçeve içinde, bulundukları bölgenin yerel ekolo
jik özelliklerini dikkatle değerlendirmeleri gerekmektedir. 

4.1 Mevki Özellikleri 

4.1.1 Denizden Yükseklik 

Sedirin yayılış alanı genel olarak 1000-2000 m yükseltiler ara
sında yer almaktadır. Ancak, alt sınır yer yer değişmekte; üst sınır 
ise çoğu yerde alpine orman sınırını oluşturmaktadır. Batı Toros
lar'ın denize bakan yamaçlarındaki sedir kuşağı, kızılçam kuşağı
nın üstünde yer almaktadır. Buralarda, sedirin alt sınırı yer yer 
1200-1250 metreden başlamaktadır. Buna karşılık Doğu Toros
lar'da bu iki kuşak arasına ardıç, karaçam ve meşeden oluşan, 
başka bir kuşak girmektedir. Göller Bölgesi'nde ise kızılçam kuşağı 
çok dar kalmakta, bunun hemen üstünde, karaçam ve ardıç, onun 
da üzerinde, sedir ormanları yer almaktadır. Deniz etkisinin ulaşa
madığı ve kışın fazla don görülen kapalı havzalarda ise sedir, altta 
belirgin bir kuşak oluşturan ardıcın üzerinden başlamaktadır (Kan
tarcı, 1982-a, s. 115 ve 1982-b, s. 45). Atalay (1987, s. 97) sedirin 
Amanos Dağları'nın doğusunda, Hassa ve Aydınoğlu havzasında, 
Fethiye-Babadağ'ın batısında 500-550 metreye kadar indiğini bil
dirmektedir. 

Sedir, Toroslar'da 2100 metreye kadar çıkmakta ve buralarda, 
üst orman sınırını oluşturmaktadır. Üst orrr1an sınırının çizilmesin
de en önemli faktör düşük hava sıcaklığıdır. Bu sınıra yakın yüksel
tilerdeki yaşlı sedirler, çok kısa ve bozuk formda bir gövde geliştir
mekte; tepeler, basık ve düzensiz bir yapı kazanmaktadır. Ayrıca, 
rüzgar, kar ve don etkilerinin de yardımıyla, toprak yüzeyine kadar 
sık dallar uzatan piramidal çalı formuna ve hatta yerde sürünen 
genç fertlere de rastlanmaktadır (Sevim, 1955-a, s. 51; Mayer & 
Sevim, 1959, s. 124). 
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4.1.2 Bakı ve Meyil 

Sedirin asıl yayılış alanı olan Toroslar'da kalker anakayanın su 
tarafından yarılması, karstlaşma ve toprak erozyonu sonucu ola
rak, çok arızalı ve fazla meyilli bir arazi yapısı meydana gelmiştir. 
Özellikle, yüksek kesimlerdeki sarp yamaçlarda, toprak katmanı tü
müyle uzaklaşmış bulunduğundan, anakaya ortaya çıkmış olup, 
yalnız anakayadaki çatlaklarda, bir miktar toprak bulunmaktadır. 
Fazla meyil, olumsuz toprak koşullarını da beraberinde getirdiğin
den, bu gibi yerlerde ya çok düşük kalitede meşcereler oluşmakta 
ya da çok seyrek bireyler halinde bir sedir varlığı görülmektedir. 
Meyilin azaldığı yerlerde ve yamaçların alt kısımlarında ise toprak 
derinliği artmakta ve yükselen bonitetle birlikte iyi kuruluşta meşce
relere rastlanmaktadır. Dik yamaçlardan erozyonla taşınan verimli 
toprak materyali, her ne kadar daha aşağılardaki delinierde birik
miş ise de kışın buralarda hakim olan ekstrem düşük sıcaklıklar ve 
don olaylarından dolayı, sedirin yetişmesi engellenmektedir. Meyi
lin fazla olduğu ağaçlandırma alanlarında, dikimierin teraslarda ya
pılması ve doğal gençleştirme uygulanacak eğimli arazilerde, etkili 
önlemler alınarak , zaten hassas olan ekolojik dengenin daha da 
bozulmasının önlenmesi gerekmektedir. 

Doğal yayılış alanında sedirin hangi bakılan tercih ettiği konu
sunda, elimizde fazla bir bilgi bulunmamaktadır. Bir ışık veya yarı 
ışık ağacı olan sedirin daha ziyade güney bakılan yeğleyeceği dü
şünülmekle birlikte, hemen hemen tüm bakılarda sedire rastlan
makta olduğu bir gerçektir. Kantarcı (1982-a, s. 115) sedirin bakıya 
bağlı olarak 1800-2000 m yükseltiler arasında, ardıçla yer değiştir
diğini bildirmektedir. Şöyle ki, Acıpayam Bozdağ dolaylarında kuze
ye bakan yamaçlarda seyrek sedirve hakim kokulu ardıç bulundu
ğu halde, güney bakılarda 2000 metreye kadar, sedir, ardıçla 

birlikte karışık ormanlar kurmaktadır. Topraktaki rutubet koşulları 

bakımından, kuzey bakıların daha avantajlı olması, özellikle, fidan 
ve gençlik çağında büyük bir önem kazanmaktadır. Elmalı Sedir 
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o. 

Araştırma Ormanında yürütülen bir araştırmanın sonuçlanna göre, 
dikim uygulamalarında, bakının, ortalama yaşayan fidan sayısı 

üzerinde etkili olduğu görülmüştür (Akan, 1979, s. 123). Güneye 
bakan yamaçlarda, kar erimesi daha erken başladığından, ekim 
yoluyla gelen fideler ilkbaharda geç donlardan büyük zarar gör
müştür. Zarar fide sayısının% 30-40'ını bulmaktadır. Oysa, kuzeye 
bakan yamaçlar, daha uzun bir süre karla örtülü olarak kaldıklann
dan, buralardaki fideler don tehlikesini atlatmaktadır. Diğer taraf
tan, güney yamaçlardaki topraklar, fazla güneşlenmeden dolayı, 
daha erken kurumakta ve derinlemesine kök gelişimini gerçekleştir
meyen genç fertler kurumaktadırlar. 

4.2 iklim Özellikleri 

Çölaşan (1960, s. 19), Köppen'in sınıflandırmasına uygun ola
rak, Adana, Mersin, Maraş-Antakya ve Antalya'da hüküm süren ik
limi "Güney Anadolu Deniz iklimi" adı altında Akdeniz iklimi olarak 
nitelemiş ve (Csh) sembolünü kullanmıştır. Bu genel sınıflama için
de, sedirin doğal olarak yayılış gösterdiği yüksek kuşakta, Akdeniz 
ikliminin, dağ tipi hakimdir. Ancak, bölgenin jeomorfolojik yapısının 
da etkisiyle, çok farklı iklim özelliklerine sahip yöreler bulunmakta
dır. Kantarcı (1982-a, s. 116), sedirin doğal yayılış alanında görü
len iklim özelliklerinin ayrılmasında önerdiği yaklaşım şöyledir: 

a- Toroslar'ın Akdeniz'e bakan yamaçları. 
b- Deniz etkisinin vadilerden sokulduğu yerler. 
c- Deniz etkisine kısmen ya da tamamen kapalı yerler. 
d- Göller yöresi. 
e- Erbaa yöresi. 

Doğal sedir yayılış alanında, nemli ve ılık iklimden, nispeten 
kuru ve soğuk karlı kışiara sahip iklime kadar, çeşitli karakterde 
iklim özelliklerine rastlanmaktadır.Yeni ağaçlandırma sahalarında, 
bu farklı yetişme ortamları gözönüne alınarak, buralarda kullanıla
cak fidan materyalinin orijin bakımından uygun olmasına dikkat 
etmek gerekmektedir (Kantarcı .1982-a, s. 113). 
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Sevim'in (1955-a, s. 48) gözlemlerine göre, aynı bölgede görül
mesine karşın sedir, karaçam ve ardıç kadar sert iklime dayanıklı 
değildir; deniz etkisine kapalı kuzey yamaçlardan ve su ayırım sını
rından kaçınır. 

4.2.1 Sıcaklık 

Toroslar'ın Akdeniz Dağ ikliminin hakim olduğu kısımlarda, yıl
lık ortalama hava sıcaklığı 1000 m yükseltiye kadar 14 oc dir. 
Geçiş zonu, Akdeniz ardı ve Göller Yöresi'nde ise bu değer 12 oc 
ye düşmektedir. Deniz den yükseklik arttıkça, yıllık ortalama sıcak
lıkta da bir azalma görülmektedir. Örneğin, 1600 m yükseltide 8 oc 
ye karşılık 2000 metrede 6 oc ye kadar inmektedir. Meteorolojik öl
çümlerin fiilen bir sedir ormanında yapıldığı 1660 metredeki Çarn
kuyusu'nda yıllık ortalama sıcaklık 7.5 oc olarak saptanmıştır. 

Erbaa-Tor Tepe'de (1250 m) ise bu değerin 9.6 oc olacağı hesap
lanmaktadır (Kantarcı, 1982-a, s. 156; Atalay, 1987, s.41 ). 

Sedir yayılış alanında en sıcak ay temmuz olup ortalaması 
20°C nin üzerindedir. Yüksek yerlerde temmuz ortalaması 18 oc ye 
düşmektedir. Çamkuyusu'nda 24 yıllık kayıtlara göre 1660 m yük
seltide temmuz ayına ait ortalama hava sıcaklığı 18.1 oc dir. Sedir 
yayılış alanında kaydedilen maksimum sıcaklıklar 35 'OC nin üzerin
dedir. 

Ocak, yılın en soğuk ayı olup, aylık ortalama sıcaklık -2.5 ile 
+3°C do!aylarındadır. Kışın kaydedilen en düşük sıcaklıklar -15 "C 
den daha aşağıdadır. Bu rakamlardan açıkça görüldüğü gibi, tipik 
Akdeniz iklimi'nin hakim olduğu sahil kesiminden farklı olarak, sedi
rin doğal yayılış alanında, kışın çok düşük hava sıcaklıkları görül
mektedir. Örneğin; Elmalı'da bir yılda düşük sıcaklığın -0.1 oc den 
daha soğuk olduğu gün sayısı ortalama 60.5 dir (Meteoroloji Bülte
ni, 1974, s. 169). Genellikle sedirin ilkbahar donlarına karşı, orta 
derecede duyarlı bir ağaç olduğu bilinmekte ve zaman zaman "don 
kurutması" olayı yaşanmaktadır. Özellikle, sırtiarda ve yüksek düz-
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lüklerdeki sırıklık çağına gelmiş sağlıklı bireylerin, 8-1 O ağaçtan 
oluşan guruplar halinde kuruduğu görülmüştür (Evcimen, 1963, s. 
30). Genç sedir fertleri de kimi zaman don zararına uğramaktadır; 
ancak derin kar örtüsünün kapattığı fidanlar, bu tehlikeyi başarıyla 
atlatabilmektedirle r. 

4.2.2 Yağış 

Toroslar'daki yağışın asıl kaynağı Atlas Okyanusu olup, Batı 

Toroslar Doğu Toroslar'dan daha nemlidir; çünkü yağışlar, batıdan
kaynaklanmaktadır. Yağışlar bölgeye kuzey-batı ve özellikle, 
güney- batı hava sistemleri tarafından taşınmaktadır. Yıllık ortala
ma yağış miktarı 650-1200 mm arasında değişmektedir. Yağışların 
yöreler arasındaki dağılımı jeomorfolojik yapıya bağlı olarak, 
önemli farklar göstermektedir. Yağış getiren güney-batı 

rüzgariarına bakan yamaçlar, bol yağış alırken; Akdeniz ardı bölge
sine, çok daha az yağış düşmektedir (Kantarcı, 1982-a, s. 137 ve 
1982-b, s. 43; Kantarcı, 1990, s. 13; Atalay, 1987, s. 42). Varol'un 
(1965, s. 52) tahminlerine göre Erbaa-Tertepe'de yıllık yağış 650-
750 mm dolaylarındadır. 

Sedir mıntıkasında, yağışlar yağmur ve kar şeklinde düşmekte
dir. Yıllık ortalama karla örtülü günler, alçak yerlerde birkaç günle 
sınırlı kalırken (Örneğin, Gülek'te 2.4 gün), bu sayı yükseltiyle bir
likte artarak Aslanköy'de 52 ve Çamkuyusu'nda 79.5'a ulaşmakta
dır. Toroslar'ın 1000 metreden daha yüksek kısımlarda, kar yağışı 
genellikle kasım sonunda başlamakta ve mart sonuna kadar sür
mektedir. Kar örtüsünün derinliği 50 santimetreyi aşmaktadır. Bilin
diği gibi, sedir tohumu kar üzerine düşmektedir. Bazen, rüzgarın 
da etkisiyle sedir ağaçlarında "kar kırması" şeklinde zarar meyda
na gelmektedir. Ancak, sedir ormanlarında, çoğunlukla, tepe kapa
lılığının düşük olması, kar kırma zararlarını azaltıcı yönde etkile
mektedir. Çok sık ve kapalı olan sırıklık çağındaki meşcerelerde, 
kar kırıkiarına daha fazla rastlanmaktadır. Yüksek rakımlı ve fazla 
meyilli yamaçlarda, kar ağırlığı ile meydana gelen "pala" oluşumu 
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da dikkat çekmektedir (Evcimen, 1963, s. 30). Elmalı yakınlarında
ki SedirAraştırma Ormanı'nda 1983 yılında meydana gelen zarar 
819 m3 hacim oluşturan 2 458 adet sediri etkilemiştir. 

Sedir mıntıkasında, yağışların yıl içindeki dağılımı, büyük bir dü
zensizlik göstermektedir. Yağışların yaklaşık olarak yarısı kışın dü
şerken, diğer yarısı, ilkbahar ve sonbahar arasında bölüşülmekte 
ve yaz mevsiminde aşırı bir kuraklık yaşanmaktadır. Yazın düşen 
yağışlar , toplam yağışın % 5'ini aşmamaktadır (Atalay, 1987, s. 
43). Sedir ormanlarındaki yağış rejimine iyi bir örnek olmak üzere, 
Elmalı SedirAraştırma Ormanı sınırları içindeki Çamkuyusu mete
oroloji rasatlarının 24 yıllık (1968-1991 dönemi) ortalama değerle
rinden yararlanılarak Thornthwaite yöntemine göre (Çepel, 1966, s. 
23 ve 1978, s. 465) düzenlenen su bilançosu grafiği şekil 1 de ve
rilmiştir. Buradan görüldüğü gibi 759.9 milimetrelik yıllık ortalama 
yağışın çoğu kış aylarında düşmekte ve yaz aylarındaki yüksek 
evapotranspirasyon miktarları, azalan yağışlara eşlik etmektedir. 
Bu nedenle, mayıs ayına kadar toprakta depolanan su buharlaş
makta ve temmuz ayından başlayarak, eylül ortalarına kadar 212.2 
milimetrelik bir su açığı görülmektedir. temmuz ve ağustos ayların
da toprak tamamen kurumaktadır. Sadece, kalker anakaya içindeki 
çatlakları dolduran toprak materyali nemli kalmakta ve buralarda 
derinlemesine gelişen kökler tarafından yararlanılmaktadır. Sonba
harda başlayan yağışlarla birlikte, toprak tekrar su depolamakta ve 
kışın 450.1 milimetrelik bir su fazlası söz konusu olmaktadır. 

Ancak, Kantarcı'nın da (1985, s. 25) işaret ettiği gibi, fazla su ana
kayanın çatiaklı yapısına girer ve yüksek drenaj etkisiyle yüzeysel 
akışa geçemez. Yüzeysel akışın meydana gelmesi için sağanak 
yağışların, daha önce suya doymuş toprak üzerine düşmesi gerek
mektedir. Bu durumda, su ile taşınabilen toprak materyali, kısa me
safelerdeki çatlaklarda birikmektedir. 

Şekil 1 deki verilere göre Çamkuyusu için yağış etkenliği indisi 
lm = 61.3 olarak hesaplanmış ve nemli-mikrotermal iklim tipi sap
tanmıştır. 

61 



Yukarıda verilen bilgilerin ışığı altında, özellikle üst toprağın yaz 
kurakliğı gibi önemli bir sorunla karşı karşıya bulunduğu görülmek
tedir. Gerek ağaçlandırma ve gerekse gençleştirme çalışmaların
da, sahaya getirilen genç sedir fertlerinin, derin bir kök sistemi ge
liŞtirerek, anakayadaki çatlaklara ulaşıncaya kadar, üst toprağın 
kurumasını geçiktirecek bakım, malçlama ve diğer önlemlerin alın
ması gerekmektedir. Sedir yayılış alanlarında ve potansiyel saha
larda, en önemli ve sınırlayıcı ekolojik faktör sudur. 
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4.2.3 Nisbi Hava Nemi 

Bilindiği gibi nisbi hava nemi, havada bulunan aktüel su buharı 
miktarının, o andaki sıcaklık koşullarında, havanın taşıyabileceği 
maksimum su miktarına oranıdır ve yüzde olarak ifade edilmekte
dir. Sedirin doğal yayılış alanında, iklim tipi "nemli" olarak nitelelen
mekle birlikte, havanın nisbi nemi, özellikle yüksek dağ kesimlerin
de düşüktür. Yaz aylarında aşırı güneş enerji girdisi ve kuru hava 
koşulları, birlikte etki göstererek, potansiyel evapotranspirasyonu 
yükseltici bir rol oynarlar. Bu durumda, sedirin transpirasyon yoluy
la meydana gelecek su kaybını azaltmak amacıyla aldığı önlem, 
iğne yaprakların yüzeylerinin mavi bir mum tabakasıyla kaplanmış 
olmasıdır (Kantarcı, 1982-a, s. 136). 

Akdeniz sahil şeridinin alçak kesimlerinde, aylık ortalama nisbi 
nem% 60 ile ağustos ayında en düşük, %75 ile aralıkta en yüksek 
ortalama değerlere sahiptir. Toroslar'ın yüksek dağ kesiminde ise 
yazın hava daha kuru olmakta (ağustos ayında %40) , kışın fazla 
nem taşımaktadır (aralık ayında %80). Sedirin yayılış gösterdiği, 
deniz etkisinin ulaştığı ya da kapalı havzalarla, daha iç kısımlar ve 
Göller Yöresi'nde de benzer koşullar hakim olup, kışın nisbi nem 
yüksek, yazın düşük seyretmektedir. Yaz aylarındaki sıcak ve kuru 
hava koşulları orman yangınlarının çıkması ve hızla yayılması için 
uygun bir ortam hazırlamakta ve bu konuda etkili önlemler alınma
sını gerektirmektedir. 

Kantarcı'n ın ( 1982-a, s. 123) gözlemlerine göre, yaz aylarında 
Akdeniz üzerinden gelip, vadileri izleyerek, iç kısırnlara sokulan sis 
şeklindeki nemli hava kütlelerinin, buradaki kuru hava içerisinde 
erimesi sonucu, deniz etkisi karaiara taşınmaktadır. Örneğin, Fini
ke'deki Avlan Bağazı'ndan Elmalı Ovası'na nemli bir hava girmekte 
ve Avlan Gölü'ne bakan yamaçlarda, sedirin alt sınırı 1150 metreye 
kadar inmektedir. Sevim (1955-a s. 28) Avlan gölü çevresinde se
dirin 1000 m yükseltiden başladığını bildirmektedir. Bu durumun , 
gölün küçük ölçekte yarattığı bölgesel deniz ikliminden kaynaklan
dığını belirtmektedir. 
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Yıllık ortalama nisbi nem değerleri ele alındığı zaman, Akdeniz 
sahil kuşağının% 65-71 lik bu değerine karşılık, Toroslar'ın denize 
bakan yamaçlarda %60, iç kesimlerde ise % 55 dolaylarında bir 
nisbi nem hesaplanmaktadır. Vejetasyon döneminde, sahil kesi
minde yüksek olan ortalama nisbi nem (%50 den daha büyük), iç 
kesimlerde düşmektedir (%50 den daha az). iç kesimlerde nisbi 
nemin yazın %1 e kadar düştüğü kaydedilmiştir (Atalay, 1987, s. 
46). Deniz etkisine kapalı yüksek dağlık kesimde, kışın nisbi nem 
çok yükselmektedir. Örneğin, Elmalı - Çamkuyusu'nda 1660 metre 
yükseklikte kurulu, Araştırma Ormanı meteoroloji istasyonu kayıtla
rında, nisbi nemin kışın %98 e kadar çıktığı görülmüştür. 

Nisbi nemin bir gün içindeki değişmelerine gelince; Kantarcı 

(1982-b, s. 43) tarafından yapılan saptarnalara göre Akdeniz Böl
gesi'nde deniz etkisi alan ya da kapalı birçok havzada (örneğin, 
Mersin-Aslanköy ve Antalya-Çamkuyusu) geceleyin soğuk ve 
nemli olan hava, yamaç aşağı hareket etmekte ve sonuç olarak, 
sabahleyin nisbi nem düşük ölçülmektedir. Yüksek evapotranspi 
rasyon nedeniyle, öğle saatlerinde, nisbi nem artmakta ve akşam
ları ise nismi nem sabah değerlerinden daha yüksek bulunmakta
dır. iç kesimlerde ise en düşük nisbi nem, öğleden sonra ölçülmek
te ve akşam yükselerek, sabah en yüksek değerine ulaşmaktadır. 
Göller Yöresi'ndeki durum da buna benzer bir seyir izlemektedir. 

4.2.4 Işık 

Literatürde sedir, bazı araştırmacılara göre bir ışık ağacı ve ba
zıları tarafından da yarı ışık ağacı olarak nitelendirilmektedir. Konu
yu kapsamlı bir şekilde ele alarak inceleyen Boydak (1966, s. 25) 
bu iki görüşü birleştirmeye çalışmış ve eldeki bilgi ve görüşleri aşa
ğıdaki gibi değerlendirmiştir. Sedir gençlikte, hatta sıklık ve sırıklık 
çağında, gölgeye dayanabilmektedir. Başlangıçta, siper altında ya
şayan tertler, deforme olmadan gelişmelerini sürdürebilmektedir. 
Ancak, tepe sürgünleri, üstteki yaşlı ağaç daliarına temas ettikten 
sonra, tepeleri bozulmaktadır. Bir kaç yıllık gençlikler, daha yaşlı 
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genç ya da sırıklık çağında bireylerle kaynaşabilmektedir. Gölgede 
gelişimini sürdürebilen sedir gençlikleri, siperin kaldırılmasından 

sonra, yaşamına ve büyümesine devam etmektedir. Sedirin daha 
çok siper altında bulunuşu, bu türün siper gereksiniminden çok, 
tohum uçuş mesafesiyle ilgilidir. iyi korunduğu zaman, açık alan 
koşullarında hiçbir siper etkisi olmadan da yaşam ve gelişimini sür
dürebilmektedir. Sedir gençliği, daha çok siper altında grup ve kü
meler halinde görülmekte, bazen de yamaç eteklerinde kenar vazi
yetini andıran gençliğe rastlanmaktadır. Bu özellikleriyle sedirin 
hem meşcere siperinde, hem de açık alanda, ekim yoluyla gençle
şebilecek bir tür olduğu görülmektedirA-S yıl sonra siperin kaldırıl
masıyla gelişme daha da hızlanmaktadır. 

Tahribat görmemiş sedir ormanları, tek tabakalı bir kuruluş ka
zanmaktadır. Ancak, bazen yanlış müdahale ve tahribat nedeniyle, 
farklı yaş gruplarından oluşan iki veya üç tabakalı meşcereler de 
bulunmaktadır (Boydak, 1986, s. 27). Saf sedir ormanlarının opti
mal kuruluşları, aynı yaşlı ormanların optimal kuruluşu esaslarına 
göre gerçekleştirilmesi gerekmektedir (Evcimen, 1963, s. 147). 

4.2.5 Rüzgar 

Akdeniz bölgesi, cephe faaliyetleri yönünden aktif olup, kışın 

siklonik hava hareketlerine bağlı olarak, soğuk ve sıcak cepheler 
dolayısıyle rüzgarlar sık sık yön değiştirmekte ve bir gün içinde 
dahi bölge farklı hava kütlelerinin etki alanı içerisine girmektedir 
(Atalay, 1987, s. 46). Bölgede hakim rüzgar yönü güney-batıdır. 
Bazı kesimlerde kuzeyden gelen rüzgarların da hakim olduğu gö
rülmektedir (Çölaşan, 1960, s. 191). Atalay'a (1987, s. 46) göre 
yazın iç kısımlarda kuzey-batı; Akdeniz'e bakan yamaçlarda ise 
güney-batıdan esen rüzgarlar hakimdir. Buna ek olarak, fazla ısın
madan dolayı, öğleden sonra denizden karaya, gece ise karadan 
denize, yerel bir hava akımı oluşmaktadır. Aynı araştırmaya göre, 
kışın hakim rüzgarlar kuzey-doğu, kuzey-batı ve güney-batıdan es
mektedir. 
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Hakim güney-batı rüzgarları, dağ ve vadilerin uzanış yönlerine 
bağlı olarak, yağış ve nemin Akdeniz Bölgesi'ndeki yöreler arasın
da paylaşımının gerçekleştirilmesinde önemli bir rol oynamakta ve 
ikiimin temel özelliklerini belirlemektediL Şöyle ki, güney-batı 

rüzgarlarını alan Antalya'nın doğusundaki Toros yamaçları, bol 
yağış alarak çok nemli bir iklim kazanmakta; buna karşılık, güney
batı rüzgariarına kapalı olan Göksu Vadisi, daha az yağış almakta 
ve buradaki iklim yarı kurak, yarı nemli olarak belirlenmektedir 
(Kantarcı, 1982-a, s. 137 ve 1982-b, s. 43). Bazı yerlerde, deniz 
etkisinin karaiara çok fazla sokulabilmesi, vadileri izleyen 
rüzgarlarla gerçekleşmektedir. Örneğin, deniz üzerinden nem geti
ren depresyon rüzgarlarının Seyhan ve Ceyhan vadilerini izleyerek 
Ahırlı dağı ve Kahramanmaraş dolayiarını etkilernesi mümkün ol
maktadır (Kantarcı, 1982-b, s. 12). 

Çölaşan'a (1960, s. 191) göre, bölgede ortalama rüzgar hızı 3.0 
m/sn ile en yüksek değer Antalya; 0.5 m/sn ile en küçük değer Fet
hiye için hesaplanmıştır. En hızlı esen rüzgarlar ise Adana'da 25.0 
m/sn olarak ölçülmüştür. Sedirin en iyi yayılış gösterdiği Elmalı'da 
yıllık ortalama rüzgar hızı 2.2 m/sn, yılda ortalama fırtınalı (> 17.2 
m/sn) gün sayısı 13.2, yıllık ortalama güney-batı rüzgarı hızı 3.4 
m/sn ve bu rüzgarın yıllık ortalama esme sayısı 233 olarak saptan
mıştır (Meteoroloji Bülteni 197 4, s. 170). 

Derin ve sağlam bir kök sistemi kuran sedirin, rüzgara dayanıklı 
olduğu bilinmektedir. Ancak, kalker anakayanın çatıaklı yapısına 
rastlamadığı zaman, iyi bir kök gelişimi yapamamakta ve sert esen 
rüzgarlar, zaman zaman sedir ormanlarında "rüzgar devriği" şeklin
de bir zarara neden olmaktadır. Örneğin, Elmalı Sedir Araştırma 
Ormanı'nda 1982 yılında 1708 m3 hacimde 6 287 adetsedir ağacı, 
kar ve rüzgarın birlikte yaptığı zarar sonucu, anormal üretime konu 
olmuştur. 
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4.3 Toprak Özellikleri 

4.3.1 Jeomorfolojik Özellikler 

Toros Dağları geç-Miyosen çağında yükselmiş ve Akdeniz'e dö
külen ırmaklar tarafından, derinlemesine olarak bölünmüştür. Tek
tonik bakımdan çok aktif olan bölg~de, bloklar halinde çökmeler, 
yüzey sularının gerçekleştirdiği erozyon ve kireçtaşının karstlaşma
sı sonucunda, son derece arızalı bir yeryüzü şekli oluşmuştur (Ata
lay, 1987, s. 26; Atalay, 1990 s. 168). Karst topoğrafyası, karbonik 
asitçe zengin suların, kireçtaşını eritmesi ve daha sonra, suda 
eriyik halde yani kalsiyum-bi-karbonat olarak taşınan kireçlerin bi
rikmesi yoluyla meydana gelmişlerdir. Sonuçta, çeşitli şekil ve boy
utlarda dolin, lapya, uvala ve polyeler gelişmiştir (Atalay, 1982). Ay
rıca, sert kalkerierin su vasıtasıyla aşınması sonucu, derin 
kanyonlar ve düdenler oluşmuştur. Yerel olarak "kar çukuru "veya 
"don çukuru" diye adlandırılan dolinler, kışın su ile kaplanmakta, 
yazın çekilen suyun yerini otsu bitkiler almaktadır. Buralarda ve 
komşu yamaç eteklerinde, orman bulunmaz; çünkü -ekstrem soğuk 
hava kütleleri, dolin tabanına çökmektedir (Sevim, 1955-b, s. 41). 

Akdeniz kıyısından itibaren bir duvar gibi yükselen Toros Dağ
ları, güneydeki deniz etkisinin iç kısırnlara ve kuzeydeki karasal et
kilerin de güneye sokulmasını güçleştirmektedir. Toroslar'ın güne
ye bakan yamaçlarında, gür bir bitki örtüsü hak!m olmuştur (Atalay, 
1987, s. 59). Jeomorfolojik yapının, dağların uzanma yönünün ve 
sahile açılan vadilerin bir sonucu olarak, rüzgar, yağış ve deniz et
kileri iç kısırnlara farklı oranlarda ulaşmakta ve böylece kısa mesa
felerde, önemli yetişme muhiti farkları ortaya çıkmaktadır (Sevim, 
1955-a, s. 48; Kantarcı, 1982-a, s. 138; Boydak, 1986, s. 18). Bun
dan dolayı, gençleştirme ve ağaçlandırma çalışmalarında uygula
nacak yöntemler seçilirken, yörenin jeomorfolojik yapısı ve konu
munun, dikkate alınması gerekmektedir. 
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4.3.2 Anakaya 

Türkiye'de sedirin esas doğal yayılış alanı olan Toros dağ kuşa
ğı, Güney Alpler'in uzantısı olup, Paleozoyik, Mesozoyik ve 
Tersiyere ait kireçtaşları, peridotit-serpantin içeren ofiyolitler ve Pa
lezoyik şistlerden oluşmaktadır (Atalay, 1990, s. 168). Sevim 
(1955-a; s. 66) tarafından yapılan tanılar, anakayının kristalin kal- · 
ker (Fethiye-Göktepe, Beşkavak), masif kalker (Acıpayam-Bozdağ, 
Antalya-Bozburun), siyah kalker (Acıpayam-Bozdağ, Pozantı

Çeliklik), adi kalker (Tefenni-Maşda Dağı), yumuşak kalker (Kaş
Susuz Dağ, Mersin-Nomrun), mermer (Mut-Büyüeğriçal Dağı), mi
kaşist (Kahramanmaraş-Yavşan Dağı) olduğunu göstermiştir. 

Çepe! & Zech'in (1990, s. 45) bildirdiğine göre, sedir ormanları, ge
nellikle dolomitik kalker üzerinde, doğal olarak bulunmamakta
dır.Ancak, sedirin yayılışı kireçtaşına bağlı olmayıp, kalsiyum bakı
mından zengin, diğer anakayalardan oluşmuş topraklarda da 
bulunmakta ve benzer yerlerde yapılan dikimler de başarılı olmak
tadır (Kantarcı, 1990, s. 15). 

Sedirin küçük topluluklar halinde, doğal olarak bulunduğu 

Erbaa-Çatalan ve Niksar-Akıncı Köy dolaylarında jeolojik temeli 
Kretase'ye ait fliş ve bazalt, spilit ve diğer volkaniklerle katkı lı flişler 
oluşturmaktadır (Atalay, 1987, s. 111 ). Tertepe'de Sevim (1955-a, 
s. 66) tarafından yapılan tanıya göre, anakaya bol olivinli bazaltdır. 

4.3.3 Toprak 

Sedir alanlarının jeomorfolojik özellikleri, drenaj koşullarının çe
şitliliği ve farklı anakayanın bulunması, değişik toprak tiplerinin yer 
almasına neden olmuştur. Sık rastlanan büyük toprak gruplarının 
başında Kırmız-Kahverengi Akdeniz Toprakları ve Kahverengi 
Orman Toprakları gelmektedir. Karstik alanlarda rendzina ve terra
fusca toprak tipleri hakimdir. Kırmızı-Kahverengi topraklarda kireç 
birikimi görülmemekle ve toprakta dekalsifikasyon süreci hakim du
rumdadır (Topraksu 1970, s. 60; Boydak, 1986, s. 16; Atalay, 
1987, s. 112). 
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Kireçtaşından oluşan topraklar, erozyona uğramamışsa, orta 
derin ya da derin, orta derecede taşlı ve kil bakımından zengin bal
çık topraklardır. Buralarda CaC03 içeriği fazla yüksek değildir. 

Ancak, değiştirilebilir kalsiyum katyonu fazladır ve buna bağlı ola
rak, toprak reaksiyonu çok hafif alkalendir (7,2 - 7,8 pH). Erozyona 
uğramış yerlerde ise toprak daha sığ, taşlılık oranı yüksek, daha 
killi ve daha alkalendir (Kantarcı, 1985, s. 25; Kantarcı, 1990, 
s.15). 

Genellikle şistler üzerinde Kahverengi Orman Toprağı, 

kireçta~>ları üzerinde ise Kırmızı -Kahverengi Akdeniz Toprağı ge
lişmiştir. Karstik arazide oluşan topraklar kireçtaşının tabakalanma
sına ve litolojik yapısına bağlıdır. Bir çok yerde ve sarp arazi
de,.toprak tamamen sıyrılmış, anakaya özellikleri görülmekte ve 
yüzey kalker kayalarla kaplı bulunmaktadır. Altta yatan kireçtaşı, 

yarık ve çatiakiı bir yapıya sahiptir. Bu boşluklar, verimli topraklar
la doldurulmuştur. Genel olarak, toprak derinliği bir kaç desimetreyi 
geçmemesine karşın anakayanın çatiakiı yapısından dolayı büyük 
bir fizyolojik derinlik kazanılmış olmakta ve orman yetişmesi için 
uygun toprak koşulları hazırlanmış bulunmaktadır. Yazın kuruyan 
üst toprağın aksine, derin çatlakları dolduran bu toprak materyali, 
nemli kalmaktadır(Sevim, 1955-a, s. 62; Atalay, 1990, s. 175). 

Toprakların sığlığı, yüksek taşlıklık oranı ve kalker anakayının 
çatiakiı bir yapıda olması, özellikle karstik alanlarda çok hızlı bir 
drenaja neden olmaktadır. Toprakta depolanan su yetersiz olup, 
üst toprak yazın daima kurudur. Kil oranı arttıkça, toprakta bitkiler 
tarafından yararlanılabifen su miktarı azalmaktadır. Bu durumda., 
anakayadaki çatlakları doldurmuş olan toprak materyali, daha da 
büyük bir önem kazanmaktadır. Sedir, gençlikten itibaren derine 
giden kazık kök ve ona bağlı ikinci derecede köklerle derin bir kök 
sistemi geliştirir (Saatçioğlu, 1986, s. 223). Derin ve geniş çatlakla
ra kök salan fertlerde gelişme hızlı olmaktadır. Sığ ve dar bir çatlak 
sistemine rastlayanlarda ise büyüme yavaştır. Sedir ormanlarında 
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en önemli yetişme ortamı faktörü sudur. Su ise büyük oranda top
rak ve anakaya özelliklerine bağlı bulunmuktadır (Sevim, 1955-a, 
s. 62; Kantarcı, 1990, s. 19). 

Kantarcı'nın (1985, s. 27 ve 1990, s. 15) saptarnalarına göre 
toprakların birim hacimdeki ortalama miktan yükseltiyle azalmakta 
ve taşlılık oranı artmaktadır. Örneğin, Dibek Ormanı'nda 1200 m 
yükseltide birim hacimdeki ortalama toprak miktarı 595 kg/m3 
iken, 2000 metrede 363 kg/m3 olarak belirlenmiştir. Aynı araştır
macı, kil oranının genel bakı ve yükseltiye bağlı olmadığını, ancak 
toprak profilinde aşağıya doğru azda olsa bir kil taşınması ve biriki
mi olduğunu gözlemlemiştiL Toprak reaksiyonu ile bakı ve yükselti 
arasında her hangi bir ilişki görülmemiştir. Fakat toprak profilinde 
Ah horizonundaki reaksiyon 6,5-7,5 pH olduğu halde, daha derin
lerdeki horizonlarda pH değeri 8,1 e yükselerek, hafif alkalen bir re
aksiyon göstermiştir. 

Sedir, bilhassa gevşek, sıcak, havalanması ve suyu geçirgenliği 
iyi, biyolojik bakımdan aktif, nötr ya da hafif alkalen reaksiyonlu bal
çık ve ince kum balçığı topraklarda yetişmekle birlikte, doğal yayılı
şı bu topraklara bağlı kalmaktadır. Toprak faktörü, ormanların yayı
lışında kesin bir rol üstlenmekten çok, yetişme ortamının verimlilik 
ve bonitet koşullarını etkilemektedir (Sevim, 1955-a, s. 67). 

Çepel ve Zech (1990, s. 48) topraktaki ve iğne yapraklıklardaki 
bitki besin maddesi içerikleri üzerinde yaptıkları araştırmalar so
nunda, potasyum, demir ve mangan ile sedir boy büyümesi arasın
da pozitif; kalsiyum, bor, magnezyum ve aliminyum ile ise negatif 
bir ilişki olduğunu ortaya koymuşlardır. 

Dibek (Kumluca) ve Çamkuyusu (Eimalı) sedir ormanlarının 
ekolojik koşullarını araştıran Kantarcı ( 1985, s. 31) yaptığı ibre 
analizleri sonunda, yapraklardaki kül miktarının% 4,71 - 5,27, total 
azotun % 1 ,050- 3,90 ve fosfor içeriğinin % O, 132 - 1 ,895 dolayın
da olduğunu saptamıştır. 
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4.3.4 Ölü örtü ve Hum us 

Türkiye'deki sedir yayı !ış alanının çeşitli naklatarında ölü örtü ve 
humusdurumu Sevim (1955-a, s. 60) tarafından incelenmiştir. Bu 
araştırmacıya göre, sert yamaçlardaki sedir meşcereleri altındaki 
toprak yüzeyi, ölü örtüden yoksundur. Buralarda taşınan ölü örtü 
materyali daha aşağılardaki çukurlar, kaya boşlukları ve kütüklerin 
çevresinde birikerek kompakt yapıda, koyu esmer renkte, yarı ay
rışmış ibrelerden oluşmuş bir yüzeysel çürüntü tabakası meydana 
getirmektedir. Aynı araştırmacıya göre, bölgede genellikle mul 
humus tipine yakın, ince yapıda, yüzeysel humus formu görülmek
tedir ve sedir yayılış alanında ölü örtünün ayrışmasının duraksa
masına neden olan tek faktör aşırı yaz kuraklığıdır. üst toprağın 
0-5 santimetrelik kısmındaki yüksek humus içeriği, koyu renk ile 
belli olmakta ve bunun altındaki 10-15 cm derinlikte ise azalan 
humus miktarı ile birlikte, renkte bir açılma görülmektedir. Humu
sun, mineral toprak derinliklerine nüfuz edememesi periyodik kurak 
bölge topraklarının ortak özelliklerindendiL Sonuç olarak, üst topra
ğın biyolojik faaliyeti yavaşlamaktadır (Sevim, 1955-a, s. 63). Aynı 
araştırmacının yaptığı analizlere göre, Karbon (C) miktarı aynı kal
dığı halde, mul şeklindeki yüzeysel humusun azot içeriği, yüzeysel 
çürüntü tipinden daha yüksek olduğundan dolayı C/N oranı daha 
düşüktür ve bu da ayrışmanın mul tipinde daha hızlı olduğunu gös
termektedir. Ayrıca C/N oranı üst topraktan aşağıya doğru küçül
mektedir. Örneğin, Kaş-Susuzdağ'da ince çürüntü tabakasının C/N 
= 18,1 değeri, 0-5 cm derinlikte 1 0,3'e ve 10-15 cm derinlikte ise 
9,0'a düşmüştür. Ayrıca, yüzeysel humus katmanının baz doygun
luğuriun yüksek bir düzeyde olduğu belirlenmiştir (Sevim, 1955-a, 
s. 65). 

Zech et al. (1990, s. 934), Elmalı SedirAraştırma Ormanı'ndaki 
humus tipini, çürüntülü mul olarak saptamıştır. Bu araştırmacılar, 
toprak profilinin farklı tabakaları için gelişmiş yöntemler kullanarak, 
kimyasal analizler yapmış ve humus durumunu ayrıntılarıyla araş-
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tırmışlardır. Elde ettikleri sonuçların bir bölümü Çizelge 1 de özet 
halinde verilmiştir. 

Çizelge 1. Çamkuyusu (Antalya) Toprak Profilinde Saptanan 
Bazı Kimyasal Analiz Sonuçları 
(Zech et al. 1990, s. 935) 

Kalınlık 

Tabaka (cm) pH c(%) N(%) C/N Hum in 

ibre (L) 5 6.2 47.5 0.8 59 

Çürüntü (Of) 3 6.4 38.0 1.1 34 71 

Humus (Oh) 6.7 30.6 1.1 27 68 

Ah 6.9 7.4 0.3 23 69 

Ah Cv 6.9 6.6 0.3 22 75 

Zech et al. ( 1990, s. 941) biyolojik faaliyetin oldukça yüksek bu
lunduğu sedir alanlarındaki kireçli topraklarda, ölü örtüyü oluşturan 
organik materyalin Ah horizonuna nüfus ettiği sonucuna varmışlar
dır. Ayrıca, yukarıdan sürekli olarak taze organik madde girdisin
den dolayı Ah tabakasındaki humuslaşmanın yavaşladığını göz
lemlemişlerdir. 

4.3.5 Vejetasyon ve Diri Örtü 

Akdeniz dağ kuşağının en önemli ve değerli ağacı olan sedir 
yer yer saf ve karışık meşcereler kurmaktadır. Toroslar'da sedir ile 
karışıma giren ağaç türleri arasında Toros Göknan (Abies cilicica 
Carr.), karaçam (Pinus nigra Arn. Var. Caramanica Schn.), kızıi

çarn (Pinus brutia Ten.), boylu ardıç (Juniperus exee/sa Bieb.) ve 
kokar ardıç (Juniperus foetidissima Willd.) yer almaktadır. Ayrıca, 
sedir yayılış alanında akçaağaç türleri (Acer L. spp.), dişbudaklar 
(Fraxinus L. spp.), kayacık (Ostrya carpinifolia Scop.), doğu kayını 
(Fagus orientalis Lipsky), titrek kavak (Populus tremula L.), andız 
(Juniperus durupeacea Lab.), saçlı meşe (Quercus cerris L.) gibi 
ağaç türleri de bulunmaktadır. Ağaçcık ve çalı türleri ise şunlardır: 
Kermes meşesi (Quercus coccifera L.), mazı meşesi (Quercus in-
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fectoria Oliv.), katran ardıcı (Juniperus oxycedrus L.), akçakesme 
(Phil/yrea media L.), sandal (Arbutus andrachne L.), karaçalı (Pali
urus sipina - christii Mill), tesbih (Styrax officinalis L.), akçaağaç 
yapraklı üvez (Sorbus tarmina/is Crantz), menengiçler (Pistacia L. 
spp.), zeytin yapraklı dafne (Daphne oleoides Schreb.), katırtırnağı 
(S parti um junceum L.) ve tüylü . keçiboğan ( Calycotome viiiasa 
Link.). Bu türlerden oluşan maki formasyonu bölgede dağınık bir 
çalı tabakası oluşturmaktadır (Kantarcı, 1982-a, s. 44). Elmalı 

dolaylarındaki sedir ormanlarında rastlanan türler Çetik (1977, s. 3) 
ve Niksar-Erbaa yöresindeki vejetasyon ise Anşin ve Küçük (1990, 
s. 7) tarafından ayrıntılarıyla incelenmiş ve tanısı yapılmıştır. 

Çetik'in (1977, s.8) araştırmalarına göre tüm flora içerisinde en 
büyük yeri Compositae (% 13.8), Leguminosae (%9.7), Cruciferae 
(%9.7), Labiatae (%9.7), Caryophyllaceae (%9.3) ve Graminae 
(%7.5) familyalarma ait türler almaktadır. 

Sedirin yapay- ve doğal gençleştirilmesi çalışmalarının yürütül
düğü sahalarda, maki ve floranın engellemelerinden kurtulmak ve 
bunlardan yararlanarak toprağın fiziksel ve kimyasal özelliklerini iyi
leştirmek amacıyla; bunların kesilip sahaya yayılması, denetimli 
yakma ya da toprak işlemesi gibi yöntemlerden bir veya bir kaçının 
yörenin koşullarına göre seçilip, uygulanması gerekmektedir. Bu 
konuda Akan (1979), Boydak ve Şengönül (1990), Kantarcı et al. 
(1990), Boydak, Eler & Pelivan (1990), Eler & Üreyen (1990) tara
fından araştırmalar yürütülmüştür. Elmalı Sedir Araştırma Orma
nı'nda Akan (1979, s. 129) tarafından yürütülen araştırma sonuçla
rına göre, yakma işleminin uygulandığı dikim alanlarında, boy 
gelişmesi bakımından materyalin alana serilip yakılması, kaba te
mizlikten daha yararlı olmuştur. Kontrollü yakma uygulanan parsel
lerdeki fidanların, diğer alan hazırlık şekillerine oranla, form, renk 
ve canlılık yönünden, daha iyi olduğu görülmüştür. 

4.4 Biyotik Faktörler 

Yukarıdaki bölümlerde, sedir ormanlarının toprak ve iklim gibi 
cansız çevre ortamı ve bunları oluşturan ekolojik koşullar incelen-
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miştir. Burada ise canlı çevreyi oluşturan insan, hayvan ve mikroor
ganizmalar ele alınacaktır. 

Sedir ormanlarında pek çok mantar, virüs ve böcek türleri yaşa
ma ortamı bulmakta ve bunlar önemli zararıara sebep olmaktadır. 
Bunlarla ilgili bilgiler "Sedir Ormanıarının Zararlıları ve Mücadelesi" 
bölümünde ele alınmıştır. 

Kemirgenlerden sincap (Sciurus vulgaris L.) sedir kozalaklarını 
parçalamak ve tohumlarını yemek suretiyle zararlı olmaktadır (Ev
cimen, 1963, s. 24). Tavşanların yaptığı zarar ise gençleştirme ba
şarısını etkileyecek ölçüde büyük olup, zaman zaman tavşanların 
avianmasını gerektirmektedir (Akan, 1979, s. 126). Memeliler ara
sında sedir ormanlarını ve ekolojisini en fazla ilgilendiren hayvan 
keçidir. Sedir yayılış alanı ve yakın çevresinde, büyük sayıda sürü
leri beslenmektedir. Orman köylüsünün sahip olduğu sürekli keçi 
nüfusuna ek olarak, yazın çevreden gelen keçi sürüleri de Sedir or
manları için yıllardır bir baskı oluşturmaktadır. Bir sayıma göre yal
nız Antalya il sınırları içindeki keçi sayısı 830000 dolaylarındadır ve 
bunların hemen hepsi yöredeki kızılçam, sedirve diğer orman ara
zisinde otlatılmaktadır. Keçinin Sedir ormaniarına verdiği zarar, 
genç ve daha yaşlı Sedir fertlerinin sürgünlerini yemek, otlatma ko
nilerinin oluşmasına sebep olmak ve toprak erozyonunu hızlandır
mak şeklinde olmaktadır. Ayrıca, yaşlı ağaçların dalları budanarak 
keçilere yedirilmekte ve hatta bazen bu yolla oluşmuş tetar ağaçla
ra rastlanmaktadır (Evcimen, 1963, s. 25). 

insan faktörünün Sedir ormanlarında sebep olduğu zararlar ise 
yüzyıllardır süregelen aşırı ve usulsüz faydalanma, tarla açma ve 
yangın şeklinde ortaya çıkmaktadır. Sedirin günümüzdeki yayılışı, 
yalnızca bu türün ekolojik isteklerinden kaynaklanmamakta, uzun 
yıllar süren tahribatın da bir sonucu olmaktadır. Geçmişte yangın
lar daha çok katran üretimi ile ilişkili olmuştur. Sedir, yangın tehlike
sine karşı duyarlı ağaçlar arasında, çam türlerinden sonra gelmek
tedir (Evcimen, 1963, s. 27). Yangının ormana doğrudan olan 
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zararlı etkisinden başka, yerel iklim ve özellikle toprak üzerine do
laylı etkileri de söz konusudur. Yangının toprağın fiziksel ve kimya
sal özelliklerini geliştirme yönünde yaptığı katkılar, özellikle organik 
madde ve azot içeriğinin yükselmesi, kontrollü yakma yöntemiyle 
gençleştirme çalışmalarında başarıyı artırmak amacıyla Akan 
(1979), Boydak, Eler & Pelivan (1990), Boydak & Şengönül (1990), 
Kantarcı ve Ark. (1990), Eler & üreyen (1990) tarafından denen
miştir. 

Gençleştirme çalışmalarında ekim yönteminin kullanıldığı du
rumlarda, tohumun zararlılardan korunması için ekim işleminin kar 
düşmeden önce yapılması gerekmektedir. 
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Ömer Sırrı ERKULOGLU 

sediri n 
tohum 
özellikleri 

Sedirde Bir Yillik Kozalaklar lle 1.5 Aylik Erkek Çiçekler (Çekim 
tarihi 15. Ağustos) 
Foto: Ö.S. Erku/oğlu 
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Sedirde Üç ay/tk Erkek Çiçekler lle 15-20 Günlük Dişi Çiçek 
(Çekim tarihi: 6. Ekim) 
Foto: Ö.S. Erku/oğlu 



5. SEDiRiN TOHUM ÖZELLiKLERİ 

5.1 Çiçek Yapısı ve Döllenme 

Sedir, Pinaceae familyasının diğer cinslerindeki gibi, bir cinsli 
bir evciklidir. Döllenme rüzgarla olur (anemogam). Erkek çiçekler 
sarı renkli olup, kozalakcık halindedir. Kısa sürgünler üzerinde, dik 
durur. Şekilleri uzun, silindirik boyları ise 3-5 santimetredir. Dişi çi
çekler bir çok puldan meydana gelmiş, yumurta biçiminde kozalak 
durumunda ve yeşilimsi renktedir. Erkek çiçekler gibi bunlar da dik 
duruşiudur (Kayacık, 1965, s. 172; Gökmen, 1970, s. 224). 

Erkek çiçekler temmuz ayı içinde yakından gözle görülebilr hale 
gelirler. Başlangıçta yeşil olan renkleri, ağustos sonuna doğru sarı
ya döner ve boyları 3-5 santimetreye ulaşır. 

Teziaşma ekim ayında, döllenme ise ilkbaharda olur (Kayacık, 
1965, s. 172). Dişi çiçekler ilk önce eylül ayında görülebilir. Başlan
gıçta çok yavaş büyürler. Ekim ayı içinde teziaşmadan sonra, 
kasım ayı içinde dişi çiçeklerin karpelleri kapanmaya başlar. Yöre
lere göre değişmekle birlikte, genel olarak dişi çiçeklerin karpelleri, 
oluşumundan 2 ay sonra kapanmaya başlar (Saatçioğlu, 1956, s. 
39-40; Odabaşı, 1990, s. 15). 

5.2 Kozalakların Olgunlaşması, Tohum Yılları ve Tohum 
Verimi 

Sedir kozalakları oluşumunu izleyen yılın haziran başına kadar 
ancak 2-3 cm uzunluğunda bir boya ulaşır ve renkleri de yeşildir. 
Haziran ve temmuz aylarında, henüz hızlı gelişme devresinin ba
şında, bir yıllık kozalaklar genel olarak yeşil renkte olmakla bera
ber, bazılarının morumsu kırmızı veya şarap tortusu renginde 
oduğu görülür. 

Bir yıllık kozalaklar ağustos ayına kadar yeşil olup, bundan 
sonra kahverengine dönrneğe başlayarak, kasım ayı sonlarında 
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kahverengi ve kış içinde de olgun kozalak rengi olan gri
kahverengi olurlar. Böylece kışı geçiren kozalaklar, sonbahara 
kadar şekil ve renk bakımından her hangi bir değişme göstermez
ler. Oluşumunu izleyen ikinci yılın ekim ayı içinde karpellerini gev
şetmek suretiyle açılmaya başlarlar. Daha sonraki aylarda, tohum 
ve karpeller yavaş yavaş dökülür ve geriye dal üzerinde dik bir ko
zalak ekseni kalır. Tohum dökümü, ancak karpellerin dökülmesiyle 
olur ve aralık ayı içinde en yüksek düzeye ulaşarak, kış ortasına 
kadar sürer. Bu olay, yağmurların zamanı ve sürekliliği ile sıkı sıkı
ya ilgilidir. Yağmurların erken başmasıyla açılma; erken ve şiddetli 
olmasıyla da dökülme erken olmaktadır (Odabaşı, 1990, s. 15-17). 

iki yıllık kozalaklarda karpellerin henüz kapalı olduğu devrede 
bir yıllık kozalakların renkleri yeşil veya kısmen kahverengidiL Bir 
yıllık kozalağın renginin her tarafında kahverengine döndüğü ve iki 
yıllık kozalak rengine yaklaştığı daha sonraki aylarda; iki yıllık ko
zalakların karpelleri açıldığından, bir yıllıklardan kolayca ayırt edile
bilmektedir. Bu özellik üzerinde, bir ve iki yıllık kozalakların ayırt 

edilmesi ve dolayısıyla, hasat edilecek kozalaklar bakımından, 
önemle durulması gerekir. Özet olarak, kozalaklar yaz sonunda 
oluşarak, renk bakımından 18-19 ayda, büyüklük bakımından ise 
14-15 ayda gelişmelerini tamamlarlar ve 28 ay sonra açılarak 2-3 
ay içinde dağılırlar (Odabaşı, 1990, s. 18). 

Bulgular dikkate alındığında, Sedir yayılış alanlarında genel ola
rak ekim ayında başlayan yağmurlarla birlikte, karpellerin açılması
nın sürekli izlenmesi ve dökülme başlamadan önce, kozalakların 
toplanması gerekmektedir. Yapılan araştırmalardan elde edilen so
nuçlara göre, en uygun toplama zamanı kasım ayına rastlamakta
dır. Yağmurların erken veya geç başlaması bol ya da az olmasıyla, 
bu zamanı ekim ayı ortasından başlatarak öne almak veya aralık 
ayı ortasına kadar uzatarak geciktirmek olasıdır (Odabaşı, 1990, s. 
23; Usta, 1990, s. 227; Uyar et al. 1990, s. 252). 

Sedirde zengin tohum yılları 3-5 yıl aralıklarla oluşmaktadır. 

Genel olarak bir zengin tohum yılını tohumsuz yıl izlemekte ve kimi 
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zaman üst üste iki tohumsuz yıl da görülebilmektedir (Saatçioğlu, 
1971, s. 167; Odabaşı, 1990, s. 25). 

Sedir kozalaklarının iki yılda olgunlaşması, tohum hasat durumu 
konusunda bir yıl öncesinden kolaylıkla bilgi edinmeye olanak ver
mektedir. Fakat bir yıl önceden tohum durumunu tahmin ederken, 
böcek tahribatını da göz önünde bulundurmak gerekir. Bir yıl önce
den zayıf ve orta tohum yılı gibi görünen meşcerelerde, ertesi yıl 
böcek tahribatı dolayısıyla tohumsuz bir yılın veya zayıf bir tohum 
yılının meydana gelmesi olasıdır (Odabaşı, 1990, s. 26; Saatçioğ
lu, 1971, s. 167). 

Sedirde çiçeklenmeden itibaren tohumun olgunlaşmasına kadar 
geçen 28 aylık süre şekil1 de şematik olarak gösterilmiştir. 

Ağaçların kozalak tutması ilk defa yaklaşık olarak 30 yaşlarında 
olmaktadır. Bu yaşta, ağaç üzerinde bir veya iki kozalak görülebilir. 
Yaşın ilerlemesi ve tepenin büyümesiyle birlikte, kozalak miktarının 
da artması doğaldır. Sedir meşcerel\~rinin çok fazla yıkıma uğramış 
olması, çoğu yerde arazi ve toprak durumunun kapalı ve homojen 
meşcereler meydana gelmesine olanak vermemesi nedeniyle, 
tohum miktarının belirlenmesinde, tepe genişliği , ağaç yaşı, meş
cere kapalılığı, gibi çeşitli faktörlerin etkileri de göz önünde bulun
durulacak olursa, tohum verimi konusunda kolayca bilgi vermek 
mümkün olarnamaktadır (Odabaşı, 1990, s. 27). 

5.3 Tohum ve Kozalak Özellikleri 

Sedirin kozalak ve tohumuna ilişkin özellikler çizelge 1'de veril
miştir. 200 metrelik yükseklik farkı, kozalak büyüklükleri üzerine et
kilidir. Kozalaklar alçak yüksekliklerde büyük, yükseklerde ise daha 
küçüktür. Ayrıca, genç yaşlardaki ağaçların kozalakları, ortayaşlı 
ve yaşlı ağaçlardakilerden daha büyüktür. 
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Düzenleyen: Ömer S. ERKULOGLU 

Şekil1. Sedirde Çiçeklenme ile Kozalak ve Tohum Olgun
laşma Çemberi 



Sedir tohumlarında genel olarak üç tip tane ayırt edilebilir. Birin
ci tip normal büyüklükte dolgun taneler, ikinci tip küçük yassı ve 
kavruk bir biçim gösterenler, üçüncü tip ise kanat ucunun sertleşip 
kalıniaşması biçiminde görünen küçük ince, uzun ve kıvrık oluşum
lardır (Şekil 2). 

Çizelge 1 'de verilen değerler birinci tiptohum la ra ait değerlerdir. 
ikinci ve üçüncü tip tanelerin hepsinin boş tohumlar olduğu görül
müştür (Odabaşı, 1990, s. 44-48). 

200 metrelik bir yükseklik farkı, dolu tohumların aleyhine olarak, 
hem sayı hem de ağırlık bakımından çok fazla etkilidir. 200 yaşına 
kadar olan ağaçlarda dolu tane oranı sayı ve ağırlık bakımından 
fazla bir fark göstermediği halde, yaşlı ağaçlarda bu oran azalmak
tadır (Odabaşı, 1990, s. 50-51). 

Sedirde 1000 dane ağırlığı orijinler arasında oldukça büyük de
ğişimler göstermektedir. Bireysel karakterlerden başka, diğer bazı 
faktörlerin tohum ağırlığı üzerine etkisi olduğu bilinmektedir. 1000 
dane ağırlığının tohum alınan ağaçların denizden yüksekliklerinin 
artmasıyla azalacağı genel kuralı sediriçin de doğrudur (Odabaşı, 
1990, s. 59; Usta, 1990, s. 224). 

5.4 Kozalaklardan Tohum Çıkarma ve Saklama 

Sedirde kozalak toplamada, tepenin geniş ve kozalakların da 
dalların her tarafına yayılmış bulunması nedeniyle uzun saplı koza
lak koparma çengelleri ve makaslarının kullanılması zorunludur. 
Ağacın tepesine çıkan işçi kendisini emniyete aldıktan sonra, elin
deki çengelle kozalakları düşürür, ağacın altında bulunan başka bir 
işçi de bunları toplar. Toplamanın geçikmesi halinde (aralık ayında 
veya fazla yağan yağmurlardan sonra kasım ayının ikinci yarısın
da) çengellerle kozalak toplamaya imkan yoktur, çünkü işçi koza
lağın sapını çengelle keserken, kozalak dağılıp dökülmektedir. Bu 
durumda, işçi beraberinde bir torba ile ağaca çıkacak, eli ile yeti
şebildiği kozalkları toplayıp torbaya koyacak ve dolan torbayı iple 
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aşağıya sarkıtacaktır. Bu toplama biçimi verimi düşürür. Bu neden
le kozalak toplama işinin engeç 15 Kasım tarihine kadar bitirilmesi 
esas olmalıdır (Saatçioğlu, 1971, s. 167-168; Odabaşı 1990, s. 27-
28). 

Çizelge 1. Sed ir kozalak ve tohumlarının sayısal özelliJ<Ieri 1) 

Kozalak ve Tohum Özellikleri 
Sayısal değerler 

En az En çok Ortalama 

kozalak boyu 54.0mm 135.0 mm 84.61 mm 

Kozalak genişliği 38.0 mm 66.0 mm 49.99mm 

Kozalak ağırlığı 
(Ağustos ayında toplanan) 25.0 g 215.0 g 78.78 g 

Kozalak ağırlığı 
(Ekim ayında toplanan) 30.0 g 240.0 g 84.98 g 

Kanat uzunluğu 18.37 mm 23.52 mm 21.11 mm 

Kanat genişliği 12.0 mm 26.0 mm 19.48mm 

Tohum boyu 8.5mm 14.5 mm 11.78 mm 

Tohum genişliği 3.8mm 7.0mm 5.42mm 

Tohum kalınlığı 1.8 mm 4.2mm 2.83mm 

1000 dane ağırlığı 51.12 g 100.34 g 76.36 g 

1 hektolitredeki kozalak sayısı 258 adet 502 adet 320 adet 

1 hektolitredeki kozalak ağırlığı 27.000 kg 40.500 kg 35.000kg 

1 hektolitredeki tohum sayısı 398167 adet 621057 adet 513610 adet 

1 kg daki tohum sayısı 10909 adet 38169 adet 15894 adet 

Boş tohum oranı %7.00 %65.67 %21.67 

1) Bu sayısal özellikler, Odabaşı, 1990, s. 30-60 arasında verilen 
tablolordan çıkarılmıştır. 
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ODABAŞı1990'dan alınmıştır. 

Şekil 2. Sedir tohumunda kanat uzunluğu ve kanat genişli· 
ğinin ölçüldüğü yerler ile Tohum biçimleri 

Kozalaklardan tohum çıkarmak, fazla masrafı gerektirmeyen 
basit ve mekanik bir iştir. Kozalaklar, serilerek, üzerine bol miktar
da, günde 8-1 O kez su serpilerek, 2-3 günde veya su içerisinde 24 

. saat tutulduktan sonra, bütünüyle açılır. Erken toplanan kozalaklar 
48 saat suda tutulduktan sonra, ancak kısmen açılabilir. Bir yıllık 

kozalaklar, üç gün su içinde kaldığı halde açılmamaktadır. Açılan 
kozalaklar sudan alınarak, altlarına 1.0-1.5 cm çapında delikleri 
bulunan tel gerilmiş kasalar içersinde el ile kolaylıkla parçalanır ve 
parçalanan kozalaklar karıştırılarak, kanatlı tohumların aşağı düş
mesi, karpellerin de üstte kalması sağlanmış olur. Açılmış olan ko
zalakların uç ve dip bölümleri, genellikle çok zor parçalanır veya el 
ile parçalanamazlar. Kozalakların ucu ve dibindeki tohumların boş 
olması nedeniyle, sadece kozalağın kolaylıkla parçalanan orta kıs
mının dağılması yeterli olmaktadır. Kanatlı tohumlar kasalardan alı
narak, serin, gölge ve havalı bir yerde iki veya üç gün süreyle kuru-
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tulmalıdır. Islak tohumların kanatlarından ayrılmasının daha güç ol
ması nedeniyle, bu işlemin tohumlar kurululduktan sonra yapılması 
daha doğru olur. Kurutma işlemi tamalandıktan sonra, tohumların 
kanatları elle ovularak kırılır ve rüzgarda veya vantilasyon ile sağla
nan hava ceryanı ile savrularak, tohumlar kanatlarından ayrılır. 

Sedir .tohumunun kabuğunun yumuşak ve reçineli olması nedeniy~ 
le tohumların kanatlarından ayrılmasında makina kullanmak müm
kün değildir (Saatçioğlu, 1971, s. 168; Odabaşı, 1990, s. 28; Uyar 
et al., 1990, s. 253). 

Elde edilen tohumlar, torbalar içinde serin ve havalı bir yerde 
veya kapalı kaplarda soğuk depolarda ekim zamanına kadar sakla
nır. Uzun süreli saklama için ise tohumların rutubetleri % 9-11 
olmak kaydıyla -5°C de kapalı kaplarda 1-3 yıl emniyetle saklanabi
leceği tesbit edilmiştir. Üç yıl saklanan tohumlarda çimlenme yüz
desinin% 15-25 arasında azaldığı bulunmuştur (Saatçioğlu, 1971, 
s. 168-169; Odabaşı, 1990, s. 29; Uyar et al., 1990, s. 253; Erku
loğlu, 1992, s. 26). 

Tohumların kozalaktan çıkarılmadan ertesi yılın mart ayına 

kadar uygun bir ortamda saklanmasının, çinlenme yüzdesin: arttır
dığı tespit edilmiştir (Usta, 1990, s. 227; Uyar et al., s. 253; Özde
mir, 1986, s. 40). 

Tohumların kısa süreli olarak kozalak içinde saklanması sonucu 
çimlenme yüzdesinin artması, en azından hiç bir azalma gösterme
mesine karşılık, iki yıl süre ile kozalak olarak saklama sonucu, to
humların çimierne yeteneğinin azaldığı tespit edilmiştir (Odabaşı, 
1990, s. 92). 

100 kg Sedir kozalağından ortalama olarak 8-1 O kg Sed ir tohu
mu elde edilmektedir (OAE, 1987, s. 1, Uyar et al., 1990, s. 253). 

5.5 Çimlenme Özellikleri 

Sedir tohumlarında çimlenme engeli vardır. Çimlenme engelinin 
giderilmesi için soğuk-ıslak ön işlem yapılması gereklidir. Çimlen-

90 



me süresini kısaltmak amacıyla 30 günlük bir soğuk-ıslak işlem sü
resi uygundur. Tohumun çimierne yüzdesi ve hızı çimlendirme alet
lerinde (Jacobsen ve Rodewald) 30 günlük soğuk-ıslak işlemden 
sonra 28 günde tespit edilir, yani çimlenme deneyi süresi 58 gün
dür (Saatçioğlu, 1971, s. 169; Uyar et al., 1990, s. 253, Odabaşı, 
1990, s. 67). 

Sedir tohumlarındaki çimlenme engelinin; tohumlarda çimien
meyi engelleyici maddelerin bulunması, embriyonun olgunlaşma
mış olması veya endospermin sert olması nedenlerinden ileri geldi
ği düşünülmektedir. Tohumlarda bol bulunan reçinenin, su alımını 
geeiktirmesi ve embriyonun endospermdeki besin maddelerinden 
yararlanmasını önlemesi nedeniyle veya çimienmeyi engelleyen 
maddeler bulundurarak, çimlenme üzerinde olumsuz etkiler yap
ması olasıdır (Odabaşı, 1990, s. 64; Beşkök, 1956, s. 18). 

Sedir tohumunun çimlendirilmesinde optimal sıcaklık 25°C dır. 

Çimlendirme yatağında nemin % 70 olması halinde, çürümeler 
daha az olduğundan,. çimlendirmede optimal nemi% 70 olmalıdır. 
Sedir tohumunda ortalama çimlenme yüzdesi 75.9 (65.9-87.3) ve 
çimlenme enerjisi de% 47.9 (25.8-74.0) dur (Odabaşı, 1990, s. 78; 
Saatçioğlu, 1971 s. 169; OAE, 1987, s. 2). 

Sedir tohumunda ortalama çimlenme yüzdesi 75.9 olduğu için 
Sedir tohum standardına çimlenme yüzdelerine göre % 60 ve yu
karısı 1. sınıf,% 50-59 arası ll. sınıf,% 40-49 arası lll. sınıf olarak 
ayrılmıştır (TS 4053, s. 1 ). 

Fidan yapma yeteneğini tespit etmek için yapılan sürme deneyi 
Sedirde 70 günde sonuçlanır. Sürme deneyinde 1.5 cm derinlik 
kullanılması uygundur. Sedirde, ortalama sürme kuvveti% 49.6 dır 
(Odabaşı, 1990, s. 112). 

Sedirde sonbahar ekimlerinden elde edilen fidan yüzdesi 0io 
81.6 dır. Bu değer 30 gün soğuk-ıslak ön işlem görmüş tohumların 
laboratuarda çimlendirilmesiyle elde edilen çimlenme enerjisinden 
(70 .1) çok daha yüksektir. 
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Fidanlıklarda ekim zamanı geç sonbahar veya kış başıdır. Bu 
zamanda yapılan ekimlerde, ekimden önce bir ön işlem gerekmez . 
Kış başında yapılan ekimlerde 81.6 fidan yüzdesi tespit edildiği 

halde, geç ilkbahar ekimlerinde % 2.0 çıkma görülmüş ve bunların 
da zamanla bir kısmı ölmüştür. Ekimlerin sonbaharda yapılmaması 
halinde, tohumların kış içerisinde bir aylık soğuk katlamadan 
sonra, ilkbahar başında ekimlerin yapılması uygun olur (Saatçioğ
lu, 1971, s. 169). 
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6. SEDiADE ISLAH 

Ormanlardan elde edilen ürünün miktarını, yetişme ortamı ko
şulları, uygulanan silvikültürel işlemler ve orman populasyonunun 
gsnetik potansiyeli belirlemektedir. iklimi, toprağı değiştirmek müm
kün olmadığına göre, birim alandan en yüksek hasılayı alabilmek 
konusunda, silvikültürel işlemler (toprağın hazırlanması, orman ba
kımı vb) ile ağaç ıslahından faydalanılmaktadır. Ağaç ıslahı, deği
şik yetişme ortamiarına en iyi biyolojik uyumu sağlayan, en fazla 
artımı gerçekleştiren orijinieri ve genetipleri tespit eder. Bunlardan 
tohum bahçeleri gibi gelişmiş tohum kaynaklarını kurarak, uygula
manın hizmetine sunar. Bütün bunlar yapılarken, ormanlarda bulu
nan tür içi genetik çeşitlilikten ve ağaçların kalıtsal özelliklerinden 
faydalanır. Ürgenç (1982, s. 1 ), ağaç ıslahınan amacını; ormanın 
büyüme hızını artırmak, daha kaliteli odun elde etmek, biyotik ve 
abiyotik faktörlere daha dayanıklı bireyler ve populasyonlar yetiştir
mek olarak ifade etmektedir. Bir ıslah programının başarısı, herşe
yden önce üzerinde çaiışılacak türün, doğadaki genetik varyasyo
nuna bağlıdır. Tür içinde yeterli varyasyon yoksa, başarısızlık 

kaçınılmazdır. Bu nedenle, bir türde ağaç ıslahı programına başla
nırken yapılacak ilk şey; tür içinde var olan varyasyon miktarını, ne
denlerini ve yapısını ortaya koymak ve bunun nasıl kullanılacağını 
öğrenmektir (Zobei-Talbert, 1984, s. 41 ). 

Ülkemizde Köyceğiz'den Amanos dağlarına kadar geniş bir coğ
rafyada doğal Sedir ormanları vardır. Sedir bu geniş yayılış alanın
da, yarı nemliden, stebe kadar 650 m- 2100 m yükseltileri arasında 
oldukça değişik yetişme ortamiarına uyum sağlamıştır. Fransa, 
italya, iran, Bulgaristan ve Türkiye'nin değişik bölgelerinde başarılı 
sedir ağaçlandırmaları yapılmıştır. Kantarcı (1982, s. 130) Sedirde 
renk ve gövde şekilleri farklı onbir ayrı form tespit ettiğini bildirmek
tedir. Bütün buplar, Sedirin değişik yetişme ortamiarına iyi uyum 
gösteren (plastitesi yüksek) bir tür olduğunu göstermektedir (Boy
dak et al., 1990, s. 180). Sedir, genetik varyasyon derecesi fazla 
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olan ve ıslah amaçlarına uygun bir tür olarak değerlendirilmektedir 
(Ürgenç, 1982, s. 343). Türkiye'de sedirin optimum yayılışını yap
ması ve ormanların doğal olması, özellikle selektif ıslah açısından, 
bu tü rün büyük bir gelecek vaat ettiği söylenebilir. 

6. Toplumsal Seleksiyon 

Seleksiyon, genetik ıslahı sağlamak üzere arzu edilen niteliklere 
göre populasyonların ve bireylerin seçilmesidir (Ürgenç, 1982, s. 
91 ). Orman toplumlarında doğal seleksiyon geçmişten günümüze 
devam etmiş, bir yetişme ortamına en iyi biyolojik uyumu sağlayan 
fertler yaşamaya devam ederken, diğerleri elimine olmuştur. insan 
eliyle yapılan müdahaleler, negatif veya pozitif seleksiyondur ve .. 
populasyonun gen havuzuna bir müdahaledir. 

Ülkemizde Sedir ormanlarından yıllarca devam eden düzensiz 
taydalanma nedeniyle, üstün genlerin frekansı azalmış, kolay ula
şabilen yerlerdeki Sedir populasyonları, kötü genetiplerden ibaret 
kalmıştır (Işık-Yıldırım, 1990, s. 345). Sedirde yapılan başlıca top
lumsal seleksiyon şekli, tohum meşcerelerinin belirlenerek tescil 
edilmesidir. Sedirin ülkemizde geniş bir coğrafyada yayılması ve 
ormanların doğal olması, selektif ıslah açısından ümit veren bir du
rumdur. 

6.1.1 Tohum Meşcereleri 

Ağaçlandırmalarda kaliteli tohuma olan ihtiyaç, bir an önce 
uygun tohum kaynaklarının belirlenmesini gerektirmiştiL Ükemizde 
bu amaçla Orman Ağaçları ve Tohumları Islah Enstitüsünce 22 ari
iinden toplam 3885.3 ha Sedir tohum meşceresi tescil edilmiştir. 

Tohum bahçeleri gibi daha gelişmiş tohum kaynaklarına kavuşun
caya kadar, tohum meşcereleri önemini koruyacaktır. Bu meşcere
lerden tohum kaynağı olarak taydalanma yanında, değerli gen kay
naklarının korunması işlevi de yerine getirilmektedir. Uygulamada 
Sedir tohumuna olan fazla talep, zengin tohum yıllarının üç yılda 
bir meydana gelmesi, tohum meşcerelerinin yetersiz olması ve 
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bunlardan tohum toplamanın zorluğu nedeniyle, tohum meşcereleri 
"tohum kaynağı olma" işlevini yerine getirememektedirler. Bu ne
denle, zaman yitirilmeden tohum bahçelerinin sayısı arttırılmalıdır. 
1992 yılına kadar tescil edilen Sedir tohum meşcereleri çizelge 1 
de verilmiştir (anonim, 1992, s. 73). Tohum meşcereleri, ihtiyaca 
göre çeşitli yöre ve yükseklik kademeleri için seçilmelidir (Ürgenç, 
1982, s. 229). Özellikle Sedir potansiyel ağaçlandırma sahaları göz 
önünde tutulmalıdır. Tohum meşceresi seçilirken, tohum verecek 
yaşta olmasına dikkat edilmelidir. Ağaçlar, bol tohum tutabilmeleri 
için yeterli büyüklükte tepe tacına sahip olmalıdırlar. Tohum meş
cerelerinden, silvikültürel bakımla, kötü fenotipli, bireyler uzaklaştı
rılmalıdır. 

Boydak (1977, s. 207-208) sarıçarnda polen hareketleri üzerine 
yaptığı araştırmada tohum meşcerelerinin büyüklüğü konusunda 
önemli bulgular ortaya koymuştur. Tohum meşcereleri, izolasyon 
zonu hariç 25 hektardan büyük ve 2 hektardan küçük olmamalıdır. 
Meşcere eğiilimli bir mevkide ise alt ve üst sınırları arasındaki kot 
farkı 1 00 metreyi aşmamalıdır. Aksi taktirde tohum transferi açısın
dan bazı sakıncalar doğabilir (Ürgenç, 1982, s. 232). Meşcere çev
resinde 100-150 metrelik izolasyon zonu oluşturulmalı, buzondaki 
kötü fenotipli bireyler uzaklaştırılmalıdır. 

6.1.2 Sedir Tohum Transfer Rejyonlaması 

Ağaçlandırmalarda başarıyı etkileyen en önemli faktörlerden biri 
tohumun orijinidir. Orijin denemeleri ile her potansiyel ağaçlandır
ma sahası için en iyi biyolojik ve ekonomik uyumu gerçekleştiren 
orijinler belirlenir ve bunlar tohum kaynağı olarak kullanılır. Bv de
nemelerden sonuç alınması, bazen bir idare süresi kadar uzun bir 
zaman almaktadır. Orijin denemeleri sonuçlanıncaya kadar, yetiş
me çevresinin iklim, toprak, vejetasyon verileri dikkate alınarak ha
zırlanan, Sedir tohum transfer rejyonlama esaslarından faydalanı
labilir. Atalay (1987, s. 124) Sedir ormanlarını, tohum transferi 
açısından aşağıdaki bölge ve alt bölgelere ayırmıştır (Harita 1 ). 
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Çizelge 1: 1991 yılı sonu itibariyle Sedir Tohum Meşcereıerı 

Meşcere işletme Ser si Sahası Nüvesi Ortalama Ortalama Yaş 

No Müd. (ha) (ha) rakım(m) Boy(m) 

19 Pazantı Çakıt 231.0 116.0 1325 18 100 

GK1 Niksar Çatalan 286.5 14.0 1100 14 60 

4 K aş Karaçay 141.5 106.5 1550 24 100 

11 E Imalı Sevindik 68.3 55.0 1500 16 69 

12 Kumluca Y.Aiakır 201.5 80.5 1350 19 90 

13 Finike Aykırıçay 94.5 78.5 1300 21 66 

18 Kumluca Akdağ 107.0 52.5 1750 20 123 

21 E Imalı Çığlıkara 41.0 31.4 1850 16 50 

GK2 14 Aiyon Sulta8dağı 290.0 72.5 1400 15 63 

5 Eğirdir Y.Gökdere 151.0 85.5 1650 15 100 

7 Ş. Karaağaç Belceğiz 229.5 147.0 1610 28 107 

8 Ş. Karaağaç Belceğiz 59.0 41.0 1550 18 132 

9 Isparta Kapıdağ 301.3 44.1 1600 9 40 

17 Göl hi sar Dirmil 40.5 32.5 1650 22 136 

2 Andırın Elmadağı 106.0 45.5 1550 20 77 

3 Mersin Aslanköy 153.0 56.0 1800 18 80 

6 Anamur Düden 87.0 60.0 1350 25 64 

10 Konya Gökyurt 631.0 7.0 1500 13 80 

15 Ermenek Koçaşdağı 104.0 55.0 1750 21 112 

16 Ermenek Koçaşdağı 204.0 44.5 1710 26 57 

20 Fethiye Arpacık 249.0 89.0 1360 22 66 

22 Tavas Konak 107.0 26.0 1530 17 63 

Toplam 3883.6 1340.0 

Gf~1-2: Orman Ağaçları ve tohumları Islah Enstitüsünce Gen Koruma 

alanları olarak ayr1lm1şlardır. 
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1. Akdeniz Üst Bölgesi 

1.1 Amanos dağları batı bölümü 

1.2 Çukurova'nın kuzey bölümü 

1 .. 3 Aslanköy-Gülnar arası 

1.4 Geyik dağları güney bölümü 

1.5 Antalya körfezi güney bölümü 

1.6 Teke yarımadası güney bölümü 

2. Akdeniz Ardı Bölgesi 

2.1 Amanosdağları batı bölümü 

2.2 Ahır-Engizek dağları bölümü 

2.3 Taşeli yayiası 

2.4 Göksu yukarı havzası 

2.5 Eğirdir-Beyşehir-Suğla oluğu çevresi 

2.6 Isparta-Burdur-Tefenni havzaları çevresi 

2.7 Bucak-Korkuteli havzası çevresi 

2.8 Elmalı havzası çevresi 

2.9 Acıpayam-Gölhisar havzası çevresi 

2.1 O Acıgöl havzası çevresi 

3. iç Anadolu Bölgesi 

3.1 Sultandağları-Özyurtdağı-Erenler Dağı 

3.2 Aydos-Bolkar-Tahtalı dağları bölümü 

4. Orta Karadeniz Bölümü 
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Atalay (1987, s. 128) sağlıklı bir ağaçlandırma için tohum trans
ferinde, aşağıdaki kriterlerin göz önünde tutulmasını önermektedir: 

1. Tohum transferi özellikle alt bölgeler dahilinde yapılmalıdır. 
Eğer tohum meşcereleri yoksa, yükseklik ve bakı göz önüne alına
rak, komşu alt bölgeler arasında tohum transfer edilmelidir. 

2. Bir meşcerenin tohumu, aynı bakıda olmak şartıyla 150 m 
yukarı ve 200 m aşağıya kadar transfer edilebilir. 

3. iç Anadolu ve Kelkit Çayı havzasındaki lokal Sedir yayılışları 
gibi ormanların genişletilmesinde o yörenin tohumu kullanılmalıdır. 

Tohum ve tür transferinde Zobel ve Talbert ( 1984, s. 1 07) genel 
olarak şu önerilerde bulunmaktadırlar: 

- Orijinieri deniz etkisindeki bir yöreden, karasal bir bölgeye 
transfer etmekten kaçınılmalıdır. Tersine bir transfer kısmen daha 
güvenli olabilir. 

- Orijinieri ve türleri sıcaklık, nem ve yağışın gün, ay, ya da yıl 
boyunca az değişiklik gösterdiği bir bölgeden, yıllık ortalamalar ve 
ekstremler günlük veya aylık ekstremler aynı olsa bile, günlük veya 
aylık ekstrem değişikliklerin olduğu bir başka bölgeye transfer et
mekten kaçınılmalıdır. 

- Orijinieri ve türleri yüksek zonlardan, alçak zonlara;,kuzey en
lemlerden güney eniemiere veya tersine bir transferden kaçınılma
lıdır. 

- Bazik bir toprak üzerinde gelişen orijinleri, asidik bir ortama 
veya tersine bir transfer yapılmamalıdır. Bu son genel kural, kilden 
kuma veya kumdan kile gibi, toprak tiplerini de kapsamaktadır. 

6.1.3 Sed ir Orijin Denemeleri 

Orijin; tohum veya bitki materyalinin alındığı yer, coğrafik bölge 
ile bu bölgede yer alan bitki grubu veya populasyonudur. Orijin de-
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nemeleri, bir türe ait farklı orijinierin birbiriyle karşılaştırılmasını 

yapan, bir yöreye en iyi ekonomik ve biyolojik uyumu gösterebile
cek populasyonların veya orijinierin ortaya çıkmasını sağlayan de
nemelerdir (Anonim, 1988, s. 1). 

Orijin denemelerinin ormancılık pratiğinde bir çok faydaları var
dır. Her yöre için en iyi gelişmeyi gösteren orijinler, bu denemelerle 
ortaya konulurlar. Tohum transferinde de en güvenli sonuçlar bu 
denemeler sayesinde ortaya çıkar. Dünyada yabancı türlerin trans
ferinde de orijin denemelerine başvurulur. 

Ülkemizde Sedir orijin denemelerine 1984 yılında Ormancılık 
Araştırma Enstitüsünce başlanmıştır. Sedirin doğal yayılrş alanları
nı temsilen 33 orijinden tohum toplanmıştır. Tüpte yetiştirilen fidan
lar 2+0 yaşında araziye dikilmişlerdir. Deneme alanları, Orta Ana
doluda dört, Akdeniz Bölgesinde altı, Ege bölgesinde üç yörede 
olacak şekilde planlanmıştır. Her yörede orijinler iki farklı yükseltide 
kurulmuştur. Deneme henüz sonuçlanmamıştır. "Geniş saha ör
neklemeli" olarak kurulan bu orijin denemesinde, birçok bölgedeki 
çok sayıda orijinden tohum toplanmıştır. Kısa sJrede bitirilmesi ön
görülecek biçimde planlanan denemede amaç, ümit vaad eden ori
jinieri ilk etapta tespit etmektir. 

6.1.4 Diğer Kitle Seleksiyon Şekilleri 

Bir meşcereye uygulanan gençleştirme, seyreltme, aralama gibi 
silvikültürel işlemler birer kitle seleksiyon şekilleridir. Her müdalale
den sonra, populasyonun gen havuzu değişikliğe uğratılmaktadır. 
Eğer müdahale iyi fenotipliler lehine olursa, yeni generasyonu bu 
iyi fenatipler oluşturacaktır. Bu nedenle, ağaç ıslahı ile silvikültür iç 
içedir. Orman bakımı çalışmalarında, yavaş büyüyen, hastalıklar
dan ve donlardan zarar görmüş, kaba dalianma yapan, lif kıvrıklığı 
olan, eğri gövdeli fertler sahadan uzaklaştırılır. Fidanlıklarda, sö
kümden sonra zayıf, hastalıklı, kök-sak dengesi iyi olmayan fidan
lar elimine edilmektedir. Böylece, yeni generasyonların iyi fenotipli 
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bireylerden oluşmasına çalışılmaktadır. Orman bakımında ve fidan 
seleksiyonunda "kötüler" elimine edildiği için negatif kitle seleksiya
nu adı verilmektedir. Fidan kalite sınıflamasında "azman" olarak 
değerlendirilen fidanların elimine edilmesinin yanlış bir uygulama. 
olduğu düşünülmektedir. Diğer fidaniara göre iyi gelişmiş bu fidan
ların, hızlı büyüyebilen genetipler olma ihtimali fazladır. Son za
manlarda yapılan bir araştırmaya göre (Eler et all, 1990) tutma ba
şarısı yönünden, bu fidanlarla, normal olarak kabul edilen fidanlar 
arasında, bir farklılık bulunmamıştır. 

Pozitif kitle seleksiyonunda, populasyonu temsil etmesi istenilen 
iyi fenatipler belirlenir. Meşcereye yapılan bir bölüm müdahaleler, 
bu fertlerin lehine olur (Meşcerenin gençleştirilmesi sırasında 

tohum ağacı olarak iyi fenotipli bireylerin sahada bırakılması örne
ğinde olduğu gibi). Bu şekilde her generasyonda, boy büyümesin
de % 5-1 O arasında iyileşme sağlanacağı bildirilmektedir (Ürgenç, 
1982, s. 113). 

6.2 Bireysel Seleksiyon 

Bireysel seleksiyanda dikkatler fertler üzerinde yoğunlaştırılır. 
Donlara, hastalıklara dayanıklı, ince dalianma yapan, hızlı büyüy
en, iyi fenotipli bireyler seçilerek, tohum, aşı ve çelik materyali ola
rak kullanılırlar. Tohum bahçelerinin kuruluş aşamasında "plus" 
ağaçların seçilmesi bireysel bir seleksiyondur. Bireysel seleksiyon 
daha fazla zaman ve çaba gerektiren çalışmalardır. Hastalıklara 
dayanıklılık, hızlı büyüme, odun yoğunluğunun fazla olması, düz
gün gövde yapma gibi birçok karakteri aynı fertte bulmak zordur. 
Bu nedenle, bireysel seleksiyon yapılırken hangi karakterin önemli 
olduğu ortaya konmalıdır (Ürgenç, 1982, s. 1 i 7). 

Bireysel seleksiyenun en basit ve pratik yöntemi, döl denemele
rinden sonra, aile içinde yapılan seleksiyondur. Bunun için açık toz
laşma veya kontrollü tozlaşma sonucu elde edilen tohumlarla kuru
lan döl denemelerinde, en iyi aileler ve veya fertler belirlenerek, 
uygulamaya aktarılır (Ürgenç, 1982, s. 117). 
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Bireysel seleksiyenun bir diğer şekli, klonal seleksiyondur. Bu 
durumda, döl denemelerine başvurulmaksızın, vejetatif yolla elde 
edilen klonlarla kurulan deneme sonuclarına göre seleksiyon yapıl
maktadır. 

Bireysel seleksiyenda başarı, arzu edilen karakterin kalıtsall.ık 

derecesine de bağlıdır. Örneğin odun özgül ağırlığı, reçine üretimi 
ve adaptasyon yeteneği, yüksek; düzgün gövde yapma, hastalıkla
ra dayanıklılık, orta derecede kalıtsal karakterlerdir. Buna karşılık 
büyümeye ilişkin diğer birçok karakter, çevre taratından daha fazla 
etkilenmektedir (Zobel Talbert, 1984, s. 149). 

6.3 Vejetatif üretme 

Vejetatif üretme, ağaç ıslahında önemli yeri olan ve yeni teknik
lerle, artarak kullanılan bir tekniktir. Araştırma veya doğrudan üre
tim için her türlü aşı çalışmaları, çelik, doku kültürü, stoplazma kül
türü, günümüzde sıkça kullanılan vejetatif üretme teknikleridir. 

Vejetatif üretme tekniklerinin ormancılıkta başlıca kullanım yer
leri şöyle özetlenebilir. (Zobel-Talbert, 1984, s. 311): 

1. Klon bankaları yoluyla, iyi genetipleri koruma altına almak; 

2. iyi genotipleri, tohum bahçeleri vb özel kullanım yerleri için 
çoğaltmak; 

3. Klonal testler yoluyla, genetipierin çevreyle olan etkileşimini 
incelemek; 

4. Kavak ağaçlandırmalarında oduğu gibi, maksimum genetik 
kazancı elde etmek. 

Vejetatif üretme tekniğinin, daha ucuz ve kolay, hastalıklardan 
arınmış fidan elde etmek, bazı ağaç ıslahı programların da kısa sü
rede sonuç almak gibi avantajları vardır. 
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Sedirde vejetatif üretme konusunda henüz yeteri kadar çalışma 
yapılmamıştır. Sedirde aşılama olanakları üzerine yapılan bir araş
tırmada en iyi sonucu ibresiz kalemlerle yapılan yarma aşı vermiş-

., tir (Cengiz, 1984, s. 164). aşı kalemlerinin, tepenin 113 lük üst kıs
mından ve büyüme mevsiminden önce alınması durumunda, 
başarı artmaktadır. Günümüzde Sedir klonal tohum bahçelerinin 
kutulmasında, yarma aşı ile % 70 oranında başarı sağlanmaktadır 
(Uyar et all., 1990, s. 258). 

Sedirin ıslahında, gelecekte daha fazla ihtiyaç duyulacak olan 
çelik, aşı gibi makrovejetatif tekniklerle, doku ve organ kültürü gibi 
mikrovejetatif teknikler daha da önem kazanacaktır. 

6.4 Tohum Bahçeleri 

Tohum bahçeleri, ekonomik önem taşıyan hızlı büyüme, düz
gün gövde yapma, abiyotik ve biyotik zarariara dayanıklılık gibi ni
telikler esas alınarak, bireysel seleksiyonla seçilmiş, üstün ağaçla
rın tohumlarıyla veya genelde bunlardan alınan aşı materyaliyle 
kurulan tohum kaynaklarıdır (Ürgenç, 1982, s. 301). 

Tohum bahçeleri genel olarak tohum meşcerelerinden seçilen 
en iyi 30-40 ağaçtan alınan aşı kalemleri ile kurulmuşlardır ve bun
lar "klonal tohum bahçeleri" olarak adlandırılırlar. Bunlardan sağla
nan genetik kazanç, üstün ağaç seleksiyonunda esas alınan kriter
lerin sayısına ve seleksiyon yoğunluğuna bağlıdır (Ürgenç. 1982, 
s. 305). 

Tohum bahçelerinden sağlanan genetik kazancın, genelde % 
30 kadar olduğu bildirilmektedir (Ürgenç, 1982, s. 304). ikinci gene
rasyon ve seçkin tohum bahçlerinde, genetik kazancın daha da ar
tacağı bilinmektedir. Tohum bahçelerinde alınabilecek bazı tedbir
lerle, bol, kolay ve ucuz tohum elde edilmektedir. 

Türkiye'de ilk Sedir tohum bahçesi 1988 yılında Orman Ağaçla
rı ve Tohumları Islah Enstitüsünce kurulmuştur (Uyar et all., 1990, 
s. 255). Enstitünün 1992 yılı çalışma programına göre 8 orijinden 
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224 "plus" ağaç seçilmiş, 1992 yılı sonu itibariyle 8 adet klonal 
tohum bahçesi kurulmuştur (Anonim, 1992, s. 105). 

Çizelge2: Sedir Klonal Tohum Bahçeleri 

No Orijini Tesis Yeri K lo n Saha 
(Adet) ·(Ha) 

1 K. Maraş-Çağırgandere Kadirli-Bahadır 15 2.2 
2 Anamur-Düden Mut-Güngörmezdere 30 8.1 
3 Eğirdir-Y. Gökdere Isparta-Avdan 30 7.2 
4 Fethiye-Erentepe Fethiye-Üzümlü 30 5.4 
5 Afyon-Sultandağı Eskişehir Fidanlığı 30 5.6 
6 Finike-Sirken Akseki-Kavanoz dağı 33 10.0 
7 Andırın-Elmadağ Mardin Fidanlığı 30 7.7 
8 Niksar-Çatalan Ankara-Elmadağ 26 0.2 

Toplam 224 46.4 

Günümüzde kurulu olan tohum bahçelerindeki bireylerin iyi ge
notipler olup olmadığı bilinmemektedir. 30-40 klonla kurulan bu 
bahçelerin genetik tabanı dardır. Yapılacak döl denemelerinden 
genetik taban daha da daralacaktır. Yeni tohum bahçeleri kurulur
ken buna paralel olarak araştırma ve gen koruma amaçlı ve en az 
300 bireyden oluşan klon bankaları kurulmalıdır. Döl denerneleri 
vb. araştırmalar bu plantasyonlarda yürütülecek, sonuçlara göre iyi 
genotiplerle yeni bir tohum bahçesi kurulacak veya mevcut tohum 
bahçesindeki kötü genotipler ayıklanacaktır. 

6.5 Sedirin Islahmda Bazı Öneriler 

Sedirin ıslahı için yapılacak bir proğramın araştırma ve uygula
ma olmak üzere iki yönü olmalıdır. Islah programının başlangıcın
da, ağaçlandırmalar için bir an önce kaliteli ve uygun tohum ve 
çelik temini önem kazanmaktadır. Fakat program ilerleyip olgunlaş
tıkça uygulama; araştırmaya daha çok bağımlı hale gelecektir 
(Şekil1 ). Bazı sonuçlara uiaşmak için bazen bir idare süresi kadar 
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beklemek gereği de göz önünde bulundurularak, araştırma çalış
malarına gecikilmeden başlanılmalıdır (Zobel Talbert, 1984). 

Sedirin ıslahında şu aşamalar izlenmelidir: 

1. Sedirde, coğrafik varyasyon çalışmaları yapılmalıdır. Genle
rin korunması ve diğer ıslah aşamalarının kapsamını ve değerini 
bu çalışmalar tayin edecektir. 

2. Sedirin doğal orman populasyonları arasındaki varyasyo
nunun kapsamı, nedenleri ve şekli belirlenmelidir. Bu çalışmayı 

hızlandırmak için dünyada yaygın şekide kullanılan izoenzim ana
lizleri gibi tekniklerden faydalanılabilir. 

3. Hızlı büyüme, böcek ve mantariara karşı dayanıklılık, ince 
dalianma gibi arzu edilen karakterler, fertlerde bir araya getirilmeli
dir. Bu aşamada, kontrollü döl denemeleri, gibi tekniklerden büyük 
oranda faydalanılmalıdır. 

4. Islah edilmiş aileler, kitle halinde üretilmeli ve ağaçlandır
malarda tohum, çelik vb kaynak olarak kullanılmalıdır. Sedirde, 
mikrovejetatif ve makrovejetatif üretme tekniklerinin geliştirilmesi, 
özellikle bu aşamada önem kazanacaktır. 

5. Daha sonraki generasyonlar için ıslah edilmiş populasyo
nun genetik tabanı genişletilmelidir. Bu çalışmalar "kendileme" ve 
monokültürün sakıncalarını ortadan kaldıracaktır. Populasyonun bi
yotik ve abiyotik zarariara dayanıklılığını artıracaktır. 

Sedirde coğrafik varyasyon ve biyosistematik çalışmalar henüz 
yapılmamıştır. Populasyonların genetik yapısı da henüz incelenme
miştir. Böyle bir durumda Işık (1990, s. 348) tarafından önerilen ve 
gen kaynaklarının korunmasına büyük katkıları olacağına inanılan 
şu ilkelere uyulmalıdır. 

- Kurak, yarı nemli, en düşük rakımlar en yüksek rakımlar gibi 
değişik yetişme ortamlarını temsil eden populasyonlar gen koruma 
alanı olarak ayrılmalı ve korunmalıdır. 

- Doğal yayılıştan uzak ve lokal yayılışlar koruma altına alınma
lıdır. 
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- Özel estetik ve ekonomik karakterleri taşıyan fertler işaretlene
rek korunmalı ve çoğaltılmalıdır. Bu fertler, hastalıklara karşı daya
nıklı, hortikültürde büyük ekonomik değere sahip olan ender 
varyantlar olabilir. Bu e nder türler klon bankaları nda, koruma altına 
alınmalıdır. 

6. Ağaç ıslahı programları, oldukça zor, büyükpara, yetişmiş 
eleman gerektiren ve diğer dallardaki araştırmalara göre uzun za
mana ihtiyaç duyulan çalışmalardır. Bu nedenle, araştırma kuruluş
larının üniversitelerin ilgili birimleri ve araştırma sonuçlarını pratiğe 
uygulayacak olan Orman Bakanlığı kuruluşları ile yakın işbirliğine 
ihtiyacı vardır. 

7. Ekonomik önemi olan sedir için ıslah programı yapılırken 

"ıslah amacı" ortaya konmalı planlama buna göre yürütülmelidir. 
Eğer amaç Sedir ile yapılan ağaçlandırma alanlarından en yüksek 
artımı almak ise o zaman sedir potansiyel ağaçtandırma alanları 
belirlenmeli, ondan sonra her yöreye en iyi biyolojik ve ekonomik 
uyumu sağlayacak orijinler üzerinde ıslah çalışmaları yürütülmeli
dir. 

8. Bir ağacın büyümesini, formunu ve bir yere adapte olması
nı, çevre koşulları ve ağacın genetik yapısı •Arlikte belirlemektedir . 
Bu nedenle ağaç ıslahı faaliyetleri, derin ve verimli toprak, uygun 
su ekonomisi, yağış gibi, iyi yetişme ortamı koşullarında ve maki
nalı toprak işleme, orman bakım teknikleri gibi kültürel çalışmalarla 
birlikte yürütülmelidir. 

Islah programı yürütülürken bir yandan genetik varyasyon vb. 
araştırmalar yürütülürken, diğer taraftan bir an önce doğal orman
lardan plus ağaç seçimine geçilmelidir. Araştırmalar yapıldıkça 

ıslah programına bir katkı olacaktır. 

Islah programının başarısı doğal ormanlardan yapılacak selek
siyon yoğunluğuna bağlıdır. Bu aşamada ne kadar emek ve zaman 
harcanırsa elde edilecek kazanç o kadar büyük olacaktır. 
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Uzun Süreli Islah Için 

Araştırma ve Geliştirme 

Doğal Populasyonlar ve 
Ağaçlandı rm alar 

Iyi fenotipli 300+ 
ağacın seçilmesi 

Geniş çaprazlama 
testleri gibi özel 
testler 

+ 
Seleksiyon 

Yürütülen Ağaçlandırmalar 

Için Tohum Üretim Zinciri 

Doğal Populasyonlar ve 
Ağaçlandırmalar 

En iyi 300 al)acın seçilmesi 

Birinci Generasyon 
Tohum Bahçesi 

Döl denemesi 
.1. 

Ayıklanmış, Birinci 
Generasyon Tohum Bah. 

ı . 
Yoğun seleksıyon 

Melezierne ~ '''""ed imi; Biriod 
Generasyon Tohum Bah. 

• , ~ ileri d1 denemeleri 

Klon Bankası Ikinci Generasyon 
To hum Bahçesi 

Klon Bankası ağaçları ara-
s ında çaprazlamalar- döl 

., Seçkin Tohum Bahçeleri testi-en iyi ailelerden en iyi 
fertterin seçimi 

Çaprazlamalara devam edilme- ileri Generasyon 
si, genetipierin korunması "' Tohum Bahçeleri 

!lı- Uygulamaya 

Uygulamaya 

... u ygulamaya 

~u ygulamaya 

~u ygulamaya 

P,u ygulamaya 

ı.u ygulamaya 

Şekil 1: Sedir'in (Cedrus libani A.Rich.) ıslahında izlenebilecek 
yol 
(Zobel and talbert, 1984, s. 17 değiştirilerek) 
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7. SEDiR FiDANLIK TEKNiGi 

Sedir fidanlık tekniği, genel esaslar ve yapılmış olan bazı çalış
malar ve araştırmaların ışığı altında, aşağıda açıklanmıştır. 

7.1 Fidanlık Toprağı 

fidanlıklar için hafif bünyeli topraklar idealdir. ibreli fidan üretile
cek fidanlıkların toz+ kil muhtevalarının % 10-25 arasında olması 
(balçıklı kum ve kumlu balçık) gerekmektedir. Taban suyunun 60-
150 cm derinlikte olması arzu edilir. Taban suyu yüksek olduğu 
taktirde, büyük drenaj ve ıslah işlemlerinin yapılması gerekir. Top
rağın strüktürü de iyi olmalıdır. Strüktürü iyi olan topraklar normal 
zamanda tava gelir, çabuk ısınır, su ve gıda tutma kapasiteleri iyi 
olur. Kolay işlenir ve havalanması iyidir. Kırıntı bünye gösterir, ke
seklenmez. Toprağın strüktürü bitkinin beslenmesini etkiler (OGM, 
1986, s. 1 0). 

Humusun da topraktaki rolü çok önemlidir. Ağır bünyeli toprak
ları hafif, hafif bünyeli toprakları da normal hale getirir, su tutma ka
pasitesini artırır. Toprakta iyi parçalanmış organik madde, havalan
mayı temin eder, toprak sıcaklığının ayarlanmasında rolü vardır. 

Toprakta humusun fazlalığı besin maddelerini tutma kapasitesini 
artırarak, düzenli bir besienmeyi ve beslenmenin devamlılığını sağ
lar. Ağır toprakların ıslahında kum veya çeşitli organik maddeler 
(ahır gübresi, kompos, yeşil gübre, humus, torf gibi) kullanılabilir. 

Fakat ağır toprakların ıslahı zordur ve maliyeti yüksektir (OGM, 
1986, s. 49-51 ). 

ibreliler için 4.5- 6.0 pH asgari ve azami değerler olarak kabul 
edilmektedir. 6.0 pH dan sonra Damping- Off hastalığı belirgin ola
rak görülmektedir. Ayrıca, çok faydalı olan mikoriza mantarları da 
orta derecede asit, iyi havalanan ve çok ıslak olmayan toprakları 
tercih ederler. Uygun bir aşılama tekniği ile fidanlık topraklarına mi
koriza getirildiği takdirde, sağlıklı ve tutma başarısı yüksek fidanlar 
yetiştirilebilir (Saatçioğlu, 1976, s. 34-161; OGM, 1986, s. 53-57). 
Sediriçin fidanlık toprağının bazı özellikleri Çizelge 1 de verilmiştir. 
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Çizelge 1. Sediriçin Fidanlık Toprağı Taban Suyu, Organik 
Madde ve Toprak Reaksiyonu Durumu 
(OGM, 1986, s. 58) 

Minumum taban Optimum toprak Minumum toprğın 

suyu derinliği 

(cm) 

100 

reaksiyonu toz-kil ı:nuhtevası 

(pH) (%) 

4.7-8.0 40 

7.2 Fidan üretim esasları 

Minimum organik madde 

(15 cm derinlikte) 

(%) 

4.0 

Sedir fidaniıkiarında genel olarak çıplak köklü fidan yetiştirilmek
tediL Sedirin yayılış alanında, uzun yaz kuraklığını n hüküm sürme
si ve çatiakiı karstik yapıda, çok geçirgen toprak tabakasının bulun
ması nedeniyle , önemli su açığı vardır. Bu durumda, dikimierin 
çoğu yerde tüplü fidanlarlayapılması uygun görülmektedir. 

Çıplak köklü ve tüplü fidan yetiştirilmesinde yapılan işler ve dik
kat edilecek konular aşağıda özet olarak belirtilmiştir. 

7.2.1 Çıplak Köklü Fidan 

Sedir fidanları 2+0 yaşlı olarak yetiştirilmelidir (OGM. 1986, s. 
78). Bazı fidanlıklarda iklim koşulları ve toprağının etkisiyle, 1+0 
yaşlı fidanların iyi gelişme yaptığı görülmekte ve bunlarla dikim ya
pılmaktadır. Fakat bu fidanların dikimden sonraki başarı durumları
nın araştırılması gereklidir. 

7 .2.1.1 Ekim Yastıklarının Hazırlanması 

Ekimin başarısı, büyük oranda toprak hazırlığına bağlıdır. Sedir 
tohumlarını, saklama zorluğundan ve çimlenme engelinden dolayı, 
sonbaharda, tohum toplamadan sonra ekilmeleri gerekmektedir. 
Ekim sonbaharda yapılacağı için toprak işlemeler ve gübreleme, 
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ekimden önce toprağın oturmasına zaman tanıyacak kadar önce
den bitirilmelidir (Saatçioğlu, 1976, s. 160-171). 

Fidanlık toprağının, organik madde az verildiği zamanlarda, 
derin olarak alt üst edilmesi sakıncalıdır. Bunun yerine 15-20 santi
metre.lik üst toprak, alt üst edilir(OGM, 1986, s. 22). 25-30 santi
metreden sonra, toprakta mikroorganizmaların faaliyeti oldukça 
azalır, bu toprakların üste çıkarılması zararlıdır (Saatçioğlu, 1976, 
s. 78). Devirme suretiyle çalışan pulluklarla daima aynı derinlikte 
toprak işlenirse , pulluk tabanı denilen sert bir zemin meydana 
gelir. Bunun, toprak alt üst edilmeden işlenerek yırtılması gerek
mektedir. Toprak tavında olması şartı ile toprak işlemesi her 
zaman yapılabilir. 

2+0 yaşlı çıplak köklü fidan yetiştirilen fidanlıklarda üçlü rotas
yon uygulanır. Ratasyon planına göre dinlendirme parseline sö
kümden hemen sonra azot verimi yüksek baklagiller ekilmeli, çiçek
lenme sırasında diskaro geçirilerek, bitkiler toprağa karıştırılmalı
dır. Hemen sonra soklu pullukla çapraz sürüm yapılır. Parsel yaz 
boyunca soklu pullukla sürülür, diskaro geçirilr. 

Sonbaharda toprak tavdayken, yastık yapımına geçilir. Yastıklar 
elle veya makina ile hazırlanır. Yastık genişliği 120 santimetredir. 
Yastıklar arasında 40 cm genişliğinde yastık yolları bırakılır. Taban 
suyu seviyesine göre, yastık 15-20 cm yükseklikte olmalıdır. Sedir 
ekimi için 7 çizgi açan merdane ile çizgiler açılır (OGM, 1986, s. 
79-80). Ağır topraklı fidanlıklarda, çizgileri bastırmadan önce yastık 
toprağı üzerine 1-2 cm kalınlıkta komposto toprağı veya gübreli 
toprak eklenmesi fideciklere daha iyi büyüme şartları sağlar (Saat
çioğlu, 1976, s. 184). 

7.2.1.2 Ekim 

Sedir tohumlarında çimlenme engeli vardır. Çimlenme engelinin 
giderilmesi için soğuk ıslak ön işlem gereklidir. Fidanlıklarda sedir 
ekim zamanı geç sonbahar veya kış başıdır. Bu zamanda yapılan 
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ekimlerde, ekimden önce bir ön işlem gerekmemektedir. Kış başın
da yapılan ekimlerde 81.6 fidan yüzdesi tesbit edildiği halde, geç 
ilkbahar ekimlerinde% 2.0 çıkma görülmüş ve bunların da zaman
la bir kısmı ölmüştür. Ekimlerin sonbaharda yapılmaması halinde, 
tohumların kış içerisinde bir aylık soğuk katlamadan sonra ilkbahar 
·başında yapılması uygun olur (Saatçioğlu, 1971, s. 169).,Sonbahar 
ekimi fidana daha uzun bir vejetasyon devresi temin ettiğinden 

ötürü de avantajlıdır. 

Ekim öncesi kuş zarariarına karşı, tohumlar tiksindirici bir ilaç 
olan Pormasol-forte ile ilaçlanmalıdır. Bu ilaçlama için hazırlanacak 
karışıma, toprak altı kurtlarına karşı faydalı olduğundan, uygun 
miktarda aldirin veya benzeri bir ilaça da karıştırılabilir (OGM, 
1986, s. 120-121). 

ilaçlamadan sonra 70-80 gr/m2 olacak şekilde tohum ekilir. 
Sonbahar ekimi, ilkbahar ekimlerine göre, don atmaları veya 
rüzgar erozyonuyla tohumların açığa çıkmasını önlemek için daha 
derin olmalıdır. Fidanlık toprak türü ve kapatma materyalinin özelli
ği de ekim derinliğini etkiler. Sedir için 1-2 santimetrelik ekim derin
liği yeterli olarak kabul edilmektedir (OGM, 1986, s. 81-83; Saatçi
oğlu, 1976, s. 177-197). 

Ekimden sonra tohumların üzeri uygun bir kapatma materyali ile 
örtülür. Bu materyalde kullanılan kurnun bazik karakterde olmama
sı gerekmektedir. Aksi takdirde damping-off hastalığı artar. Kapat
ma işleminden sonra düz bir merdane ile toprak bastırılır (Ürgenç, 
1992, s. 136-137; OGM, 1976, s. 86). 

7.2.2 Tüplü Fidan 

Sedirin Toroslar'daki yayılış alanları karstik yapıdadır. ince top
rak materyali kalker blokların arasındaki çatlak ve boşluklarda bu
lunmaktadır. Bu sahalarda yaz kurakliğı nedeniyle periyodik kurak
lık etkili olmaktadır. Anakaya-toprak ve iklim ile fidanlık yerlerinin 
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(yükseltilerinin) uygun olmayışı gibi nedenlerle şimdiye kadar çıp
lak köklü sedir fidanlarıyla yapılan ağaçlandırmalarda fazla başarı 
elde edilememiştir. Çamkuyuları Sedir araştırma Ormanı ekolojik 
koşullarında 1 +2 ve 1 + 1 yaşlı tüplü fidanlar en üstün yaşama başa
rısı (%82 ve % 74) ve en iyi boy gelişmesi göstermiştir. Aynı koşul
larda 2+0 yaşlı tüplü fidanlar nispeten daha az başarılı olmasına 
(yaşama %70) rağmen yetiştirilmeleri daha ekonomik olduğundan, 
kullanılmaları uygun görülmektedir (Cengiz, 1990, s. 944-954). 

7.2.2.1 Tüplerin Hazırlanması ve Ekimi 

Tüplü fidan üretiminde değişik kaplar ve materyaller kullanılabi
lir. Fakat, bugüne kadar elde edilen sonuçlar, işin ekonomisi ve 
pratik oluşu nedeniyle, polietilen torbalar kullanılmaktadır. Torbalar 
dip kısımlarından (ortadan ve köşelerden) 3 yerden, toprak akma 
yacak şekilde kesilir. Ayrıca, tüpün dipten itibaren 2/3 lük kısmında 
zımbayla delikler açılır. Bu delikler fazla suyu sızdırılar. Tüpte bir 
sene kalacak sedir fidanı için tüp ebadı 12x23 cm, iki sene kala
caklar için 15x23 cm olabilir. Polietilen torbaların kalınlığı, 0.1 mm 
civarında olmalıdır (OGM, 1986, s. 92-94). 

Tüplü fidan üretiminde kullpnılacak harç toprağının niteliği ve 
karışımı ön planda gelir. Harcın geçirgen olması, fakat aynı zaman
da yeteri miktarda rutubet tutması ve madeni, besin maddelerine 
sahip olması gerekir. Tüp toprağının kısa bir sürede kurumasını ön
lemek için katılan toprağın kilce zengin olması tercih edilir. Kurnca 
fazla zengin tüp toprağı sakıncalı sonuçlar doğurur (Saatçioğlu, 
1976, s. 339). 

Tüp harcı olarak, toprak, mil, yanmış ahır gübresi, humus ve 
torf materyallerinden bir kaçının, uygun oranlarda karışımı 

kullanılır. Kum oranını yüksek tutmak fidan zayiatını artırır. Organik 
madde fazla olursa da sulamayı fazla yapmak gerekir. 3/5 
toprak, 1/5 mil, 1/5 gübre şeklinde bir karışım uygundur. Mil yerine 
yarı yarıya mil ve humus şeklinde bir karışım da olabilir. (OGM, 
1976, s. 92). Harç bazik karakterde olmamalıdır. 
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Tüplü sedir fidanı şaşırtma ya da tüpe ekim yöntemi ile elde edi
lebilir. Şaşırtılmış fidan üretimi daha pahalı bir yöntemdir, kullanıl
mamaktadır. Fakat yukarıda değinildiği gibi 1 +2 ve 1 + 1 yaşlı tüplü 
sedir fidanları yaşama başarısı yönünden üstündürler (Cengiz, 
1990, s. 944-954). 

Sedir fidanlarının 1+0 yaşında tüpe alınması tercih edilmelidir. 1 
yaşındaki selekte fidanlar ortalama 15 cm boyla şaşırtmaya elveriş
lidirler. Fidanlar fazla boylandığı taktirde ekim yastıklarında sonba
har başlarında kök kesimi uygulanmalıdır. 2+0 sedir fidanları, iyi 
bakım altında, genellikle aşırı bir gelişme yaparlar. 2 yaşında şaşır
tılan fidanlarda çoğu zaman ibre sararması ve dökümü gibi şok be
lirtileri görülür. Sedirin doğal yayılış alanlarının kalkerli ve kayalık 
kurak yetişme muhitlerinde 1 + 1 ve 1 +2 yaşındaki şaşırtılmış fidan
lar, iyi sonuç verir (Saatçioğlu, 1976, s. 301-340). Başarısız saha
larda şaşırtılmış fidantarla bir araştırma yapılmalı, sonucuna göre 
fidanlıklarda şaşırtılmış sedir fidanı üretimi yönlendirilmelidir. 

Repikaj için en uygun zaman, kök gelişme potansiyelinin maksi
mum olduğu, tomurcukların patlamasından hemen önce şubat

mart aylarıdır. (Ürgenç, 1992, s. 144). Ekim yoluyla tüplü fidan üre
tilmesinde; hazırlanan tüplere 2-3 adet tohum atılarak ekim yapılır. 
Ekimden önce tohumlar kuş ve toprak altı zararlllarına karşı 

ilaçlamalıdırlar. Ekim zamanı, çıplak köklü fidanda olduğu gibi geç 
sonbahardır. Ekim yoluyla üretilen tüplü fidanlar 2+0 olarak yetişti
rilmelidir. Ekim işleminden sonra, tohumların üzeri uygun kapatma 
materyali ile örtülür. 

7.2.3 Bakım ve Koruma 

Ekilen tohumların çimlenmesi için hava, ısı ve rutubete ihtiyacı 
vardır. Çimlenme ve çıkma süresinde rutubetin etkisi büyüktür. To
humlar en uygun rutubet şartlarına kavuşuncaya kadar, genellikle 
çimlenmezler. Ekimden sonra çimlenme ve çıkmalar tamamlanın
caya kada, sık sık sulama yapılmalıdır (Saatçioğlu, 1976.s. 205). 
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Ekimden sonra, çimlenme müddetince yeterli yağmur olmadığı 
dönemlerde, her gün hafif ve az su verilerek toprak devamlı rutu
betli bulundurulur. Çimlenme başlayıncaya kadar günün sıcak sa
atlerinde, çimlenme başladıktan sonra, sabah akşam (veya gece) 
saatlerinde sulamak gerekir. Fidanlar geliştikçe, sulama tekerrürü 
azaltılır, fakat verilen su miktarı artırılarak rutubet derecesi azaltıl
maz. Sulama, yapraklar çıktıktan sonra haftada 2-3; sonra haftada 
1, daha sonra da duruma göre 2-3 haftada bir kez yapılır. Fidanla
rın edunlaŞması için sonbaharda sulama kesilir (OGM, 1976, s. 
107-108). Geç sonbahar ekimlerinde (genellikle uygulama böyle
dir), çimlenmeler başlayana kadar sulan:ıa yapılmamaktadır. Çim
lenmelerle birlfl<te sulamaya başlanmaktadır. 

Sulamada kullanılacak su miktarı; toprak özelliklerine, iklim şart
larına, sulama yöntemine, türün isteklerine ve fidan yaşına göre 
değişir Verilen suyun tarla nem kapasitesini aşmaması gerekir. 
Fazla suyun fidan ve toprak üzerinde olumsuz etkileri vardır (Ür
genç, 1992, s. 180). 

Tüplü fidanların da toprağının mutedil derecede rutubetli olması 
esastır. Kurak periyedda her gün, diğer zamanlarda 2-3 günde bir 
sulama yapılamalıdır. Fazla su kök gelişmesini engelleyebilir, sak 
büyümesini hızlandırıp kök-sak dengesini bozabilir (Saatçioğlu, 

1976, s. 358). 

Sedir fideciklerinin çıkma süreleri 20-30 gündür. Katlama bu sü
renin dışındadır. Ekimlerin devamlı ve yeterli gelişme yapabilmesi 
·için bakım ve koruma önlemleri alınmalıdır. Özellikle ekimden son
raki 1 aylık sürede büyük ihtimam gerekir (Ürgenç, 1992, s. 138-
139). 

Otlanma, kaymak bağlama, don, şiddetli rüzgar, mantar, kuş, 
böcek gibi anorganik ve organik zararlılara karşı genel kurallar uy
gulanır. 
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Fidanlık işletmeciliği gelişmiş ülkelerde, yabani ot mücadelesin
de, kimyasal maddelerin (herbisitler) kullanımı sayesinde, yılın hiç 
bir döneminde yabani ota rastlanmaz. Amaç ot almadan ziyade, ot
ların sahaya gelmemelerini sağlamak, tutunmalarını önlemektir. 
Önemli nokta, hangi türlere karşı herbisitlerin kullanılacağı, dozla
rın tesbiti ve kullanım zamanlarının belirlenmesidir (Ürgenç, 1992, 
s. 177). Bu konuda araştırma yapılması gerekli görülmektedir. 

Ekim yastıklarında fazla tohum kullanıldığı takdirde, fideler çok 
sık çıkarlar. Sonuçta fidanlar gelişmez, cılız kalır. Bu gibi durumlar
da seyreltme yapılması gerekmektedir. Hangi fidanın kalacağına 
karar verebilmek için fidelerin biraz gelişmesi beklenmeli, fakat geç 
de kalınmamalıdır. Prensip olarak, ilk yılın yaz ortalarına doğru 
seyreltme yapılmalı ve mümkün olduğunca eşit aralık verilmelidir 
(OGM, 198"6, s. 114). Aynı şekilde 2-3 tohum ekilen tüplerde de en 
iyi fidanın bırakılarak, diğerlerinin kök boğazından kesilip, uzaklaş
tırılması yani tekierne yapılması gereklidir. 

Ekim yastıklarındaki fidanlarda, saçak kök gelişimini sağlamak, 
kök ve gövde dengesi iyi fidanlar yetiştirmek için kök kesimi yapıl
malıdır. Kök kesiminden önce, kökler bıçak darbesi karşısında kıv
rılmayacak şekilde gelişmiş olmalıdır. Genel olarak ibrelilerde kök 
kesim derinliği 18-20 santimetredir (Saatçioğlu, 1976, s. 281-284; 
OGM, 1986, s. 118-119; Ürgenç, 1992, s. 141-142). Kök kesimi ko
nusunda Batı Akdeniz Ormancılık Araştırma Müdürlüğünce bir ça
lışma yürütülmektedir. 

Kök kesim zamanı yörelere göre, kök ve gövdenin gelişme du
rumuna bağlı olarak değişir. Saatçioğlu (1976, s. 301) Bahçeköy 
Orman Fidanlığında 1 +0 yaşlı sedir fidanlarında 60 cm derinliğe 
inen kökler saptamıştır. Kök kesme tekerrürü ve zamanı fidan ge
lişmesine bağlı olarak değişir. Fidanların çok iyi büyüme yaptığı 
Eğirdir Fidanlığında yetkililerden alınan bilgiye göre 1 +0 yaşlı fidan
larda eylül veya ekim ayında bir defa, 2+0 yaşlı fidanlarda mayıs
ekim ayları arasında, sak büyümesini durdurmak için 4 defa kök 
kesimi yapılmai,ıadır. 

124 



7.2.4 Gübreleme 

Genç fidanların mineral madde ihtiyaçları yüksektir. Bu nedele 
fidanlıklarda toprak verimi kısa zamanda düşer. Düzenli olarak 
gübre vererek toprağın kaybettiği besin maddelerini telafi etmek 

·zorunludur. Gübreleme, toprağın fiziksel niteliklerinin bozulmasını 
önler, elverişsiz şartlara dayanabilecek kuvvetli fidan yetiştirilmesi
ni sağlar. Fazla miktarda gübre vermek de doğru değildir. Çünkü 
aşırı beslenme kök ve sak dengesini bozar. Ayrıca, fidanlarda aşırı 
beslenmeden dolayı edunlaşma gecikir ve fidanfar donlardan zarar 
görür. Gübrelemenin şeklinin belirlenmesi için fidanlık toprağının 
esaslı bir analize tabii tutulması gereklidir. Eskişehir Toprak 
Uiboratuarı tarafından yapılan araştırmaya göre, Türkiye'deki fi
danlık topraklarında azot ve fosfor gübrelemesinin uygulaması ge
rekli görülmektedir. Aynı araştırma orman fidanlık topraklarının, or
ganik madde ve organik maddenin parçlanma ürünü olan 
humustan yoksun olduğunu göstermektedir. Bunun için fidanlık 
topraklarına, yeterli derecede organik maddenin verilmesi ve analiz 
sonuçlarına göre azot, potas ve fosforu içeren güberelerle takviye 
edilmesi gereklidir (Saatçioğfu, 1976, s. 359-389). 

Bahçeköy Orman Fidanlığında yetiştirilen 6 iğne yapraklı ağaç 
türünün (sedir fidanı dahil) odun ve ibrelerinde en çok N sonra Ca 
ve K, en az Mg ve P bulunmuştur. Buna göre iğne yapraklı ağaçla
rın N,K ve Ca ihtiyaçları başta gelmektedir. Mg ve P ihtiyaçları ise 
daha azdır. Yaş ilerledikçe fidanların topraktan aldıkları besin mad
desi miktarı yükselmektedir. 1 +0 ve 1 + 1 yaşlı s edir fidanlarını n top
raktan aldıkları besin maddesi miktarları ve kuru ağırlıkları çizelge 
2 ve 3 deki gibidir (lrmak, 1958, s. 5-26). 

Fidanlıklarda öncelikle doğal (organik) gübreler kullanılmalıdır. 
Doğal gübreleme, başta ahır gübresi ve komposto olmak üzere 
şerbet, turba, humus ile yapılmalıdır. ayrıca toprağın fiziksel özel
liklerini iyileştirdiği gibi, istifade edilebilir azot miktarını artıran, yeşil 
gübreleme yöntemi uygulanmalıdır. Topraktaki humus muhtevası-
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nın % 6 nın altına düşmemesi gerekmektedir. Organik gübreleme
den sonra, ihtiyaca göre, yapay (ticari) gübreler kullanılmalıdır. 
Gübreler, zamanında, yeterince kullanılmalı ve uygun şekilde top
rağa verilmelidir (Saatçioğlu, 1976, s. 388-391; Ürgenç, 1992, s. 
184-195). 

Çizelge 2. 1000 AdetSedir Fidanının ibre ve Odun Kısımları
nın Gram olarak Mutlak Kuru Ağırlıkları 
(lrmak, 1958, s. 12) 

1000 Adet fidanı n ağırlığı 
Fidan Ortalama numune için 
yaşı sökülen fidan sayısı Odun i bre 

g g 

1 +o 400 633 608 

1 + 1 100 5260 2975 

Çizelge 3. 1000 AdetSedir Fidanının ibre ve Odun Kısımları
nın ihtiva Ettikleri Besin Maddesi Miktarları (Gram 
Olarak) 
(lrmak, 1958, s. 18) 

Ca Mg K p N 
Fidan 
yaşı Odun i b ra Odun i bre Odun i bre Odun i bre Odun Ib re 

1+0 2.45 4.83 0.86 1.15 2.78 3.67 0.68 0.84 6.18 10.30 

1+1 16.88 18.95 7.36 9.84 20.83 17.40 4.05 4.43 44.70 59.20 

7 .2.5 Fidan Kalite Özellikleri 

Ağaçlandırmaların başarısı kaliteli fidan kullanımına bağlıdır. 

Kalitesiz fidanlarlayapılan ağaçlanlandırmalarda, ağaçlandırma ça
lışmalarının tamamen yenilenmesi dahi gerekebilmektedir. Fidan 
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kalitesi; fidan boyu, kök boğazı çapı, kök/gövde ilişkileri gibi morfo
lojik ve kök yenileme kabiliyeti, fidan besin maddesi miktarı, fidan 
su miktarı gibi fiz yolojik kriteriere göre tesbit edilebilir. Dünyada 
kalite normlarının tesbitinde morfolojik özellikler kullanılmaktadır. 
Fidanlan kalite sınıfiarına ayırmada boy, çap veya bunların kombi
nasyonu kullanılmaktadır. Boylu ve kalın çaplı fidanlar daha fazla 
su ve besin tuttuklarından ilk dikimlerde susuzluğa karşı daha day
anıklıdır. Özellikle süceyrat sorunu olan yerlerde boylu fidanlar 
daha başarılıdır. Köklgövde oranı da ihmal edilmemesi gereken, 
bir kalite göstergesidir (Şimşek, 1987, s. 7-26). 

Zamanımızda kök/sak ağırlığı oranı fidan kalitesini iyi aksettiren 
bir gösterge olarak kullanılmaktadır. Fidanın yan ve kılcal köklerce 
zengin olması tercih edilir. kök/sak oranı yetişme ortamı koşulları, 
fidan büyüklüğü ve kök sistemine göre değişebilir, Normal yetişme 
ortamında oran 1/3 olması gerekirken, kurak yörelerde 1/2 hatta 1 
den büyük olabilir. ibreli fidanların toprak üstü ve altı organlarının 
dengeli olması esastır. Kurak ve diğer ekstrem durumlar için kök 
ağırlığının artması gereklidir. Kurak mıntıkalarda nispeten küçük 
fidan , ıslak yetişme ortamında ise boylu fidan iyi sonuç verir. Fakat 
fidan ince gövdeli olmamalıdır (Ürgenç, 1986, s.258-262). 

Sedir fidanlarında kalite sınıflarını belirlemek amacıyla yapılan 
bir çalışmada, kök boğaz ı çapı ve boya göre dokuz kalite sınıfı tes
pit edilmiş (çizelge 4), bunların yaşama ve gelişme durumları araş
tırılmıştır (Eler, Keskin, Örtel, 1990). denemede 2+0 yaşlı çıplak 
köklü fidanlar kullanılmıştır. 

3 ve 7 nolu sınıflar yeteri kadar fidan bulunamadığından dene
me dışı bırakılmıştır. Kalite sınıflarındaki fidanların dal sayısı, yaş 
ve kuru ağırlık, kök uzunluğu, 5 santimetreden uzun yan kök sayı
sı, ortalama değerler halinde çizelge 5 te verilmiştir. 

Bu araştırma sonunda kalite sınıfları arasında yaşama yüzdesi 
yönünden anlamlı bir fark çıkmamıştır. Fakat kök boğazı çapı ve 
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boy gelişmesi yönünden önemli farklar ortaya çıkmıştır. Gelişme 
durumuna göre 2+0 çıplak köklü sedir fidanları kök boğazı çapı 6 
mm ve daha fazla, fidan boyu 24 cm. ve daha uzun olanlar, iy1 kali
teli,; kök boğazı çapı 4 mm- 5,9 mm, boyu 16 cm- 23.9 cm arasın
da olanlar orta kaliteli, kök boğazı çapı 4 milimetreden az ve boyu 
16 santimetreden kısa fidanlar fena kaliteli olarak ayınlmıştır. Fi
danlıklarda, uygun ekim sıklığı, kök kesimi ve sulama gibi teknikler 
kullanılarak, belirtilen boyutlarda, kök/sak oranları dengeli fidan ye
tiştirilmelidir (Eler, Keskin & ört el, 1990). 

Çizelge 4. Düzenlenen Kalite Sınıflarında Kök Boğazı Çapı ve 
Boy Değerleri 
(Eler, Keskin, Örtel, 1990) 

Sınıflar Kök boğazı çapı (mm) Boy (cm) 

<4 <16 
2 <4 16-23.9 
3 <4 24 < 
4 4-5.9 <16 
5 4-5.9 16-23.9 
6 4-5.9 24 < 
7 6< <16 
8 6< 16-23.9 
9 6< 24< 

7.2.6 Fidan Sökümü 

Fidan söküm zamanı, fidanlığın coğrafi yerine ve iklimine göre 
değişir. Sökümler, mümkün olduğunca dikimlerden hemen önce 
yapılmalı, arada geçen süre uzatılmamaya çalışılmalıdır. Sonbahar 
sökümlerinde, fidanın uç tomurcuğa kadar iyice oduntaşmış olması 
şarttır (Saatçioğlu, 1976, s. 419-420). 

En iyisi, fidan latent devrede iken, dikimden hemen önce, uygun 
toprak ve hava şartları altında sökülmesidir (Ürgenç, 1992, s. 214). 
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Çizelge 5. Kalite Sınıflarında Belirlenen Bazı Fidan özellikleri 
Ortalama Değerleri 
(Eler, Keskin, Örtel, 1990) 

Kalite Dal Taze Kuru Kök 
Sınıfı Sayısı Ağırlığı Ağırlık Boyu 5 cm den Uzun Yan 

(gr) (gr) (cm) Kök Sayısı 

4.9 7.84 3.02 30.8 6.2 

2 4.3 8.72 4.12 32.4 4.0 

4 5.8 11.32 4.94 30.2 5.8 

5 7.2 11.96 7.88 31.3 7.1 

6 11.6 20.16 8.00 27.4 7.9 

8 10.4 23.84 11.00 27.8 9.6 

9 18.5 38.80 16.12 26.5 11.2 

Sedir fidanı için en uygun dikim zamanı, sonbaharda kasım ve 
aralık; ilkbaharda nisan ve mayıs ayı başı arasında kalan sürelerin 
yıllara göre bir hafta ileri veya gerisi olarak tespit edilmiştir (Güven 
& Cengiz, 1990, s. 219). 

Genel olarak kökler tomurcuklardan 15-30 gün önce (toprak sı
caklığı 5.5 oc olduğunda) süratle gelişmeye başlarlar. Bu nedenle, 
tomurcuklar gelişmeye başlamadan iki-üç hafta öncesine kadar ya
pılan dikimler en uygunudur denilmektedir (Ürgenç, 1986, s. 273). 
Güven (1975, s. 40-41) sedir fidanlarının kök faaliyeti (Eimalı

Kızılağaç koşullarında) mart artiaiarında başlar, bu duruma göre de 
uygun söküm zamanı, erken ilkbahar olmalıdır demektedir. 

Fidanların, hemen dikHemediği taktirde, en fazla bir hafta gömü
de kalabileceği; daha uzun süre beklernesi gereken fidanların, 

soğuk hava depolarında saklanması gerektiği, belirtilmektedir (Ür
genç, 1986, s. 265). Dikimden önce fidanlıkta agricole batırılıp am-
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balajlandıktan sonra 3, 7, 1 o gün gibi değişik sürelerle fidanlıkta 
bekletilen 2+0 yaşlı sedir fidanların ı, aynı şartlarda bekletilmiş, ag
ricole batırılmayan fidanlardan % 30 daha yüksek tutma başarısı 
gösterdikleri Uğurlu ( 1989, s. 1 0-12) tarafından saptanmıştır. 

Sonuç olarak, ağaçlandırılacak sahanın uzak olması gibi nedenler
le, dikimin gecikeceği düşünülenfidanları, fidanlıkta agricole batıra
rak ambalajlamanın başarıyı artıracağı ve tamamlama masrafların
da tasarruf sağlayacağı bildirilmektedir. 
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8. LÜBNAN (TOROS) SEDiRiNiN DOGAL 
GENÇLEŞTiRiLMESi 

Türkiye'de 67 850 hektarı (% 68.3) normal koru, 31 475 hektarı 
(%31.7) bozuk koru niteliğinde olmak üzere, toplam 99 325 hektar 
saf sedir ormanı bulunmaktadır (Anonim, 1980, s. 13). Sedirin bir 
kaç noktada 65()....700 m rakıma kadar indiği bilinmekte ise de (Sel
çuk, 1962, s. 5; Boydak, 1986, s. 7) asıl yayılışını 1000-2000 m 
yükseklikler arasında yapmaktadır (Evcimen, 1963, s. 6; Saatçioğ
lu, 1976, s. 275). Bir bölümü koruma karakterinde alanlar olarak 
ayrılmış bulanın sedir ormanlarının çoğunluğunun amenajman 
planiarına uygun olarak işletilmesi ve gençleştirilmesi gerekmekte
dir. Yapılan araştırmalar, doğal olayların iyi izlenmesi, iyi bir za
manlama ve gerekli tekniklerin kullanılmasıyla, bozuk sedir orman
larının bile (tohum takviyesi ile) doğal yolla gençleştirilebilceğini 

göstermektedir. Doğal gençleştirme yönteminin benimsenmesiyle, 
işletme amacına uygun meşcere oluşumunu, doğal olarak, yeni ge
narasyonla devam ettirmek; yüzyılların ortaya çıkardığı mahalli ye
tişme muhiti ırklarının devamlılıklarını sağlamak; kaliteli gençlik 
elde edebilmek; tüm bu işleri ucuz yapabilmek şansı yakalanmış 
olacaktır (atalay, 1988, s. 18). Sedirin genel olarak yayılışını yaptı
ğı karstik alanlarda, toprak yüzeyi genelde kalker bloklarla kaplı 
olup, ince toprak materyali bu bloklar arasındaki çatlak ve boşluk
larda bulunmaktadır. Ancak, yamaç eteklerinde, düzlükler ve karst 
çukurlarında toprak derinliği artmaktadır (Sevim 1952, s. 28; Evci
men, 1963, s. 12; Boydak, 1986, s. 17). Bu durum bir çok alanda, 
gençleştirme çalışmalarında, tohumlamayı esas alan doğal yönte
min seçilmesini gerektirmektedir. 

Sedir ormanlarının yer aldığı akdeniz bölgesinde, gençleştirme
nin en büyük ve önemli ekolojik sorunu, esas olarak kuraklik, ilkba
har ve özellikle yaz kuraklığıdır. Bu kuraklığın direkt olarak, yağış 
ve kısmen hava rutubeti eksikliği, endirekt olarak da yüksek trans
pirasyon ve evapotranspirasyondan ileri geldiği bilinmektedir. Saat-
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çioğlu (1975, s. 94) kurak koşullara rağmen bölğede yaygın ağaç 
türlerinin gençlik meydana getirebilmelerini: "1- ilkbahar ve esas iti
bariyle kış rutubeti, yüksek zonda kar erimesinin meydana getirdiği 
rutubet; 2- Akdeniz ağaç türleri gençliklerinin Orta avrupa türlerine 
nazaran kuraklığa çok fazla dayanma yeteneğine sahip oluşları; 3-
.Toprak üstü organların başlangıçta fazla gelişmemesi; bazı.anato
mik özellikler (Kserotil karakter) ve köklerin kısa zamanda, kazık 
kök sistemi ile rutubete erişebilecekleri toprak derinliklerine inebil
mesi." şeklinde açıklamaktadır. Yani "kış rutubetinden faydalanma, 
topraktan maksirnal su çekme ve suyu idareli kullanma" olarak "Ak
deniz orman formasyonunun değişmez prensipleri" tanımlamasını 
yapmaktadır. 

Gençleştirmeye ilişkin her tür tedbirde, kuraklık etkilerinin hatif
letilmesi ve alandaki suyun korunmasını sağlayacak metodlara 
başvurulması zorunludur. Saatçioğlu ( 1976, s. 96), Akdeniz bölge
si ormanlarında "tabii gençleştirmede genellikle türlere göre, zonlar 
halinde büyük saha siper pozisyonu veya büyük grup, grup ve kü
meler halinde, küçük saha siper pozisyonu uygulanması şayanı 
tavsiyedir."demekte ve siper pozisyonunun, transpirasyon ve eva
porasyanun mümkün olduğunca azalmasını sağlayıcı, gerekli hava 
durgunluğunu oluşturacak, toprağa ulaşacak yağış ve ışık miktarını 
kısıtlamıyacak, alanı tohumlayacak kadar tohum dökümünü sağla
yacak ve bütün bunlarla ilgili olarak, gençliği aşırı sıcaklıktan 

yanma ve kuruma tehlikesinden koruyacak şekilde ayarianmasına 
işaret etmektedir. 

Sevim; Batı Toroslar'daki karstik alanlarda, toprak verimliliğini 
2-3 desimetre arasında değişen mineral toprak tabakasıyla nitele
memek gerektiğini, bunun altındaki ana taşta mevcut olan dar ve 
geniş çatlakları dikkate almanın zorunlu olduğunu belirtmektedir. 
Batı Toroslar'daki sedir ormalarında, toprak yüzeyinin genel olarak 
serbest halde bulunan yassı ve şekilsiz kalker blokları ile kaplı ol
duğunu, bunun altında, toprağa gömülmüş, daha büyükçe kalker 
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taşlarının lunduğunu, toprak profilinin anataşına kadar yer, yer bir 
kaç tabaka halinde, irili ufaklı taşlardan oluşan bir ızgara ile örtülü 
olduğunu ifade etmektedir. Mineral toprak, bu ızgara boşluklarını 
ve anakayadaki çatlakları doldurmaktadır. Bu çatlaklarda 1,5 m de
rinliklerde parmak kalınlığında köklere rastlanabilmektedir (Sevim, 
1955-a, s. 40). Mineral toprak tabakasının fazla taşlı ve anakaya
nın çatiakiı bir yapıda olması, toprağa yüksek bir drenaj niteliği ver
diği ve derine sızan kış rutubetinin, önemli bir bölümünün bu çat
laklar içindeki ince toprak tabakası tarafından tutularak, vejetasyon 
süresi boyunca saklanabildiği belirtilmektedir (Boydak, 1986, s. 
17). 

işte bu iklim ve toprak özellikleri ile sedirin başlangıçtan itibaren 
derine giden kök sistemi oluşturma yeteneği, esas olarak alana bol 
miktarda tohumun ulaşması ve uygun çimlenme ortamının da sağ
lanmasıyla, çatlakların bulunduğu noktalara, fidanların isabet et
mesi şansını artıran, doğal gençleştirme metodunun avantajını 

oluşturmaktadır. 

8.1 Lübnan (Toros) Sedirinin Bazı Silvikültürel Özellikleri: 

Sedir gençlikleri ilk vejetasyon döneminde köklerini hızla derine 
salmakta ve sak gelişmesi transpirasyonu minimumda tutacak şe
kilde yavaş olmaktadır (Boydak, 1986, s. 25). Sedirin Bahçeköy fi
danlık koşullarında birinci vejetasyon dönemi sonunda 50-70 cm 
derine giden kazık kök yaptığı belirlenmiştir (Boydak, 1986, s. 25 
Acatay'a atfen). Karstik alanlarda, kurak koşullarda, bu kazık kök 
oluşumu gözlenmiştir. Genel olarak, sedir uygun ortamlarda derine 
giden kazık kök, ona bağlı ikinci derecede kökler, ayrıca sığ ve 
yatay gelişen köklerle kuvvetli bir kök sistemi oluşturmakta ve bu 
kök sisteminin adeta kalker kayaları sardığı ifade edilmektedir 
(Boydak, 1986, s. 25). 

Sak ilk yıllar yavaş gelişmekte 5 ve 6. yıldan sonra (köklerin 
gövdeyi güvenceye alacak şekilde çataklarda derine ulaşması ve 
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iyi bir kök sistemi oluşturmasından sonra) daha hızlı büyüme yap
maktadır (Boydak, 1986, s. 25). 

Sedir literatürde ışık ağacı (Gökmen, 1970, s. 227; Saatçioğlu, 
1971, s. 279; Kayacık, 1967, s. 176; Atay, 1982, s. 152) yahut yarı 
ışık ağacı (Saatçioğlu, 1976, s. 2.79; Kalıpsız & Eler, 1984 s. 13; 
aksoy, 1985) olarak nitelendirilmektedir.· Sedirin bir ışık ağacı olma 
niteliği yanında, gençlikte hatta sıklık ve sırıklık çağında (bazı ko
şullarda ince ağaçlık çağında) gölgeye dayanabilmekte olduğu be
lirtilmektedir. Boydak (1986, s. 25), Parlakdağ'a atfen "sedir konu
sunda uzun yıllar deneyimleri olan meslektaşlar da gençliklerin 
gevşek siper altında deforme olmadan gelişmelerini sürdürebildiği
ni, tepe sürgünlerinin yaşlı ağaç daliarına temasından sonra bozul
duğu" nu ifade etmektedir. Kalıpsız ve Eler (1984, s. 13), sedirin 
gençlik ve büyüme dönemlerinde 30-70 yaşına kadar baskıya da 
yanabildiğini; Mayer ve Sevim (1959, s. 129) sedirin yaşlı tepe çatı
sı altında yarı gölgede 20-40 yıl iyi bir gelişme gösterdiğini belirt
mektedirler. Sedirde bir kaç yıllık gençliklerin 20 yaşındaki sıklık 
veya sırıklık ,çağındaki meşcerelerle kaynaşabildiği, gençliğin 1 O yıl 
siper altında kalabileceği, ancak, ilk yıl siperin kaldırılması duru
munda da gençliğin yaşayabileceği ifade edilmektedir (Boydak 
1986, s. 26 Kızılel'e atten). Saatçioğlu (1979, s. 335) ılımlı bir sipe
rin, gençliğin gelişmesini 5-6 hatta, 8-1 O yıl kadar engellemediğini 
belirtmektedir. Sevim (1955-b, s. 39) sedirde doğal. gençliklerin, 
daima meşcere siperi altında oluştuğunu; Mayer ve Sevim (1959, 
s. 129) gruptan kümeye kadar olan gençliklerin "daha ziyade ve bol 
miktarda" siper altında toplandığını, ifade etmektedirler. Evcimen 
(1963, s. 22) yamaç eteklerinde de bazen kenar vaziyeti ile genç
leştirmeyi andıran doğal gençliklere rastlandığına; Saatçioğlu 

(1979, s. 330) sedir ormanlarında, doğal olarak grup ve büyük 
saha siper temel şekillerine uygun gençlik tablolaranın bulunduğu
na, işaret etmektedirler. Otlatmadan korunmuş ve rüzgarsız alan
larda, grup, büyük grup, 5-6 hatta 1 O hektarlık bütünlük gösteren 
gençleşme örneklerinin olduğu ve iki tabakalı kuruluşların da görü-

138 



lebildiği, bu nedelerle akademik ormancının yerel koşullara bağlı 
kalarak, bu türün gençleştirilmesinde esnek davranmasının gerek
liliği vurgulanmaktadır. Boydak (1986, s. 26) sedir gençliklerinin 
daha çok değişik derecelerdeki siper altında bulunuşunu, bu türün 
siper gereksiniminden çok, tohum uçuş mesafesi ile ilgili olarak 
açıklamaktadır. Anamur-Abanoz bölgesi-Armutkın mevkii ve Bucak 
Katrandağı gibi yörelerdeki gözlemlerine göre, sedirin, korumanın 
sağlandığı yerlerde siper altında veya açık alan koşullarında, çim
lenebildiği, yaşamını ve gelişimini sürdürebildiği ve açık alanda 
ekimle getirilmiş gençlik tablolarının bulunduğu, ifade edilmektedir. 
Aynı yayında tahribat görmemiş normal sedir ormanlarının, genel
de tek tabakalı bir kuruluş gösterdiği, bazı koşullarda, özellikle yan
lış müdahale ve tahribatlar sonucu, farklı yaş gruplarının yan yana 
ve alt alta bulunduğu iki ya da üç tabakalı meşcereler de oluşturu
labildiği belirtilmektedir. Bu konuda elmalı-Çığlıkara ve sedir Araş
tırma Ormanında eskiden şirketlerce işletilmiş sedir ormanlarında, 
tabakalı durumların görülebildiği; buna karşılık ulaşıma uzak Fini
ke-Sirken serisinde, tek tabakalı yapının bulunduğu, örnek olarak 
gösterilmektedir. 

Sedir, genç yaşlarda tahribata dayanabilen ve iyi vejetatif 
üreme gücü bulunan bir tür olup, siper altında kalarak ya da otlat
ma ile tepeleri deforme olan gençlikleri, siperden kurtarılınca veya 
koruma sağlanınca, bir kaç yıl içinde, konik büyümeye geçebilmek
tedir (Boydak, 1986, s. 27, Acatay'a atfen) 

Doğadaki gençleşme örneklerini inceleyerek, sedirin doğal yön
temlerle gençleştirilmesi konusunda prensipler açıklamış bulana,n 
sevim (1955-b, s. 39) "Tabii gençleşmede en müessir yetişme mu
hiti faktörlerinin, toprak rutubeti ve dolayısıyla toprak derinliği, eks
pozisyon ve mahallin röliyef özellikleri olduğu söylenebilir, öyle ki 
meşcerelerde yapılan kurakliğı artırıcı her türlü muamele, tabii 
gençleştirmeye engel olacak şekilde tesir etmektedir" şeklindeki 
saptamalarına, sedir meşcerelerinde, doğal gençleşmenin en 
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yoğun görüldüğü yerlerin, toprağın daha derin ve serince olduğu, 
meşcere siperinin gölgelerne etkisi altında bulanan, küçük karst çu
kurları, havza tabanı ve düzlükler şeklindeki alanların; çok yerde sı
rıklık çağında kesit sedir grupları ile kaplanmış bulunmasını, kanıt 
olarak göstermektedir. 

Sedir meşcereleri altında, doğal gençleşme ·genellikle grup 
siper vaziyetine uymakta ve bununla birlikte yer yer büyük saha 
siper durumuna uyan doğal gençleşme alanlarına rastlandığı belir
tilmektedir (Sevim, 1955-b, s. 39). Bu gözlemlerden haraketle, 
sedir meşcerelerinin doğal gençleştirilmesinin, her şeyden önce, 
ana meşcere siperi altında, grup siper veya büyük sahasiper vazi
yetlerine uyacak tarzda geliştirilmesi gerektiği ifade edilmektedir. 

Boydak (1986, s. 27), sedirin, hem meşcere siperinde (üst ve 
yan siper), hem de açık alanda ekimle (sipersiz olarak) gençleşebi
lecek bir tür olduğunu, siperin derecesi ve yetişme ortamı koşulları
na göre, belirli süreler sipere dayanabildiğini, ancak, dört ya da be
şinci yıldan sonra, siperin kaldırılmasının, gelişmeyi hızlandırdığını, 
sedir gençleştirmelerinde, alanda bulanan grup, küme halindeki 
öncü gençlik ve sıklıklardan, hatta münferit gençliklerden yararlan
manın olası olduğunu belirtmektedir. 

8.2 Sedir Doğal Gençleştirme Uygulamalarında Temel 
ilkeler 

8.2.1 Saf Sedir Ormanlarında Doğal Gençleştirme 

Boydak (1986, s. 34). sedirde doğal gençleştirme yöntemi ola
rak, büyük alan siper, kücük alan siper veya etek şeridi tıraşlama 
yöntemlerini uygun görmektedir. Pamay (1966, s. 19-29) da etek 
şeridi tıraşlama, büyük alan siper ve zon siper işletmesinin sedir 
için kullanılabileceğine değinmektedir. Saatçioğlu (1979, s. 332) 
sedirde grup kesim pozisyonları ile klasik maktalı siper işletmesi 
arasında, gençleştirme kesimlerinin uygunluğuna değinerek, etek 
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şeridi tıraşlama işletmesini önermemektedir. Atay (1982, s. 157) 
ise çok ender durumlarda ve yörelerde bunun uygulanabileceğini 
belirtmektedir. Boydak (1986, s. 35), gözlem ve tesbitlerine daya
narak, etek şeridi tıraşlama yönteminin, denetimli yakma ve ekim 
yoluyla tohum takviyesi yapılarak, Toroslar'daki karstik alan koşul
larında, başarılı bir şekilde uygulanabildiğini belirtmekte.dir. aynı şe
kilde büyük alan siper yönteminin de Mersin-Arslanköy-Beşpınar 
mevkii ve Feke Mansurlu Bölgesi-Aytepe serisi-Aytepe mevkii gibi 
başarılı örneklerinin bulunduğunu ifade etmekte ve sedirde büyük 
alan siper yöntemi ile etek şeridi tıraşlama yönteminin kullanılması
nı önermektedir. Çok sarp yamaçlarda, büyük saha siper yöntemi, 
daha güvenceli bulunmaktadır. Ancak, boşaltma kesimlerinin kışın 
kar üzerinde yapılmaması halinde, gençliğin önemli düzeyde zarar 
görmesi sakıncas'ını da dikkate almak gerekmektedir. 

Saf sedir meşcerelerinin gençleştirilmesinde uygulanabilen ve 
ikinci generasyonun da saf ve bir yaşlı olarak gelmesini sağlayan, 
genel olarak siper (büyük alan siper, kücük alan siper veya zon 
siper) işletmesinin hazırlama, tohumlama ve ışık olmak üzere üç 
aşamalı kesim tekniği ile zon siper iştelmesinin farklılıkları ve etek 
şeridi tıraşlama işletmesinin özellikleri aşağıdaki şekilde açıklanabi
lir. 

8.2.1.1 Hazırlama Kesimleri 

Genel olarak sedir doğal gençleştirmesinde hazırlama kesimle
rine gerek olmadığı kabul edilmektedir (Saatçioğlu, 1971, s. 391; 
Atay, 1982, s. 153;Boydak, 1986, s. 47; Pamay, 1966, s. 23). Sedir 
ormanlarımızın büyük bir çoğunluğunda, toprak tavı ve gerekli ışık 
derecesi, özellikle yaşlı meşcerelerde, kendiliğnden mevcuttur. Bu 
nedenle, kapalılığı kırılmış bu tip alanlarda, hazırlama kesimleri 
toprağın tava getirilmesi için yararlı olmaz, dahası çoğu zaman top
rak kurumalarına, ölü örtü yıkanmasına ve diri örtünün alanı kapla
masına neden olur. Saatçioğlu (1971, s. 391) bu konudaki görüşle
rini " ... sedirde hazırlama kesimlerinin yapılmasına lüzum yoktur. 
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Ancak karışımda bulanan kalite ve değerce düşük, çoğunlukla de
forme ardıçlar, ayakta kuru fertler, henüz çürümemiş kesim artıkları 
ve enkaz çıkarılmak suretiyle, bir nevi kaba temizlik uygulanır." 

şeklinde ifade etmektedir. 

8.2.1.2 Tohumlama Kesimi 

Tohumlama kesimi en geç eylül ayı içinde ve sedirin tohum dö
kümünden önce sahadan çıkılacak biçimde planlanmalı ve tohum 
dökümünden önce denetimli yakma için de zaman bırakılmalıdır. 
(Boydak, 1986, s. 47). Saatçioğlu (1975, s. 96) da Akdeniz yöresin
deki gençleştirme çalışmalarında, her türlü kesimlerin, toprak işle
mesinin veya yangın kültürünün ilgili ağaç türünün tohum dökü
münden evvel, sona erdirilmiş olması gerektiğini ifade etmektedir. 

Tohumlama kesiminde gençleştirme sahasında hektarda ortala
ma olarak 40-60 ağaç bırakılmasının uygun olacağı, ağaç tepeleri
nin küçüklüğü ve toprak koşullarının olumsuzluğu durumunda, top
rak koruma ve bol tohumlamayı sağlamak üzere bu sayının% 10-
20 kadar artıniabiieceği belirtilmektedir. Pamay, (1966, s. 24), Boy
dak (1986, s. 48) toprak nemine, ağaçların tepe yapısına, tohum 
verimine ve arazi eğimine göre değişmekle birlikte, olabildiğince az 
tohum ağacı bırakmayı önermektedir. Özellikle geniş tepeli, kalın 
dallı sedirierin oluşturduğu meşcerelerde boşaltma kesimlerinin, 
kışın kar üzerinde yapılamaması durumunda, gençliklerin göreceği 
olası zarar açısından, bu konunun önemine değinerek, bu tip alan
larda hektarda 25-30 tohum ağacı bırakılabileceğine işaret etmek
tedirler. Saatçioğlu (1971, s. 392) tohumlama kesiminde hektarda 
az çok düzenli dağılışta 40-60 tohum ve siper ağacının bırakılması
nın yeterli olduğunu ifade etmektedir. Yaşlı ağaçların tepelerinin 
çok yayvan olduğunu, bu nedenle, tohum ağaçları arasında yakla
şık 15-20 m aralık bulunması yani hektarda 20-25 yaşlı ağacın to
humlama ve siper görevini yerine getirebiidiğini belirtmektedir. Atay 
(1982, s. 153) gövde sayısının sınırlı olduğu, açılmış, yaşlı sedir 
meşcerelerinde, dikili kurular, hasta gövdeler vs. temizlenmesi dı-
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şında, tohumlama kesimine de ihtiyaç olmayabileceğini söylemek
tedir. Uygulamada uzun yıllar çalışmış meslektaşların sözlü açıkla
malarında da, yaşlı ağaçlardan oluşan meşcerelerde hektarda 20-
30 tohum ağacının bırakılmasının yeterli olduğu, tohum takviyesi
nin gerektiği (10-12 kg/ha) ve denetimli yakmanın başarıyi artırdığı 
şeklinde. görüşler yer almaktadır. 

Sedirde bol tohum yıllarının, oldukça periyodik denebilecek 
kadar aralıklı ve 3-5 yılda bir olduğu ifade edilmektedir (Saatçioğlu, 
1971, s. 389; Odabaşı, 1967, s. 145). Boydak (1986, s. 30) üç yıl 
aralıklarla, Özdemir et al. (1986, s. 12) 3-6, Pamay (1966, s. 49) da 
3-4 yılda bir, bol tohum olduğunu kabul etmektedirler. 

Kozalakların olgunlaşma zamanında bir ağaç üzerinde üç ayrı 

yaşta kozalak bulunur. Birincisi kısa sürgünler ucunda, dik durum
da, karpelleri açık veya henüz kapanmış, yeni oluşmuş kozalaklar, 
ikincisi normal büyüklükte ve gri kahverengi, karpelleri kapalı veya 
az çok açılmış iki yıllık kozalaklardır. Bir yıllık kozalaklar, rengin 
kahverengine yaklaştığı dönemlerde, iki yıllıkların karpelleri açılma
ğa başladığından, bunlardan ayırdedilirler. Kozalakların oluşumdan 
itibaren 18-19ayda normal kozalak rengini aldığı, büyüklüklerini 14-
15 ayda tamamlandığı ve 28 ay sonra açılarak 2-3 ay içinde dağıl
dıklarını belirtilmektedir (Odabaşı, 1976, s.139). 

Doğal. gençleştirme çalımalarında, iyi bir planlama için bol 
tohum yıllarının saptaması önem taşımaktadır. Lübnan sedirinde 
çiçeklenme gözlenerek iki yıl önceden veya bir yaşındaki kozalak
lara göre bir yıl önceden, bol tohum yılının saptanması mümkün
dür. Ancak, zaman, zaman görülebilen çiçek ölümleri ve konolet 
dökülmelerinin ve bir yaşındaki kozalaklarda ortaya çıkabilecek 
böcek tahribatının, iki yıl önceden yapılacak tahminleri yanıltabile
ceği, gözden uzak tutulmamalıdır (Boydak, 19786, s. 31; Odabaşı, 
1976, s. 145). 

Bol tohum yıllarında, birim alana çok sayıda sedir tohumu düş
tüğü ve 1 metrekarede 200-400 adet çimlenme olduğu ifade edil-
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mektedir (Boydak, 1986, s. 33). Mayer ve Sevim (1959, s. 129) de 
yaralanmış (tomruk nakliyatı, yaban domuzu) olan gevşek, humus
lu, balcıklı kumlu, hafif çakıllı üst toprak kısımlarında 1 metrekare
de 100-1000 adet fidecik saydıklarını belirtmektedirler. Birim alana 
düşebilecek tohum miktarı, yerel olarak da incelenip, tohum takviy
esinin ne ölçüde yapılacağına karar ve.rmek ve ilk vejetasyon dö
neminde, yeterli gençliğin elde edilmesi hedefine ulaşmak, önem 
taşımaktadır. Takviye tohum miktarı, yöre, yıl ve klimatik koşullara 
göre değişmekle birlikte, pratikte 10-20 kg uygulanmaktadır. Saat
çioğlu (1979, s. 336) yöre koşullarına göre 12-15 kg; Boydak, Eler 
& Pelivan (1989, s. 32) büyük alan siper için 8 kg. etek şeridi tıraş
lama durumunda 16 kg önermekted~!ler. 

Sedir doğal gençleştirmesinde hazırlama kesimlerinin gereksiz
liği yanında, tohumlama kesiminden sonra ve tohumların dökülme
sinden önce alanda, toprağın, uygun bir çimlenme ortamına dönüş
türülmesi için hazırlanması ve son yıllarda oldukça kabul görmüş 
olan denetimli yakma uygulamalarının dikkate alınması önemlidir. 

Saatçioğlu (1971, s. 391) ve Atay ( 1982, s. 153) se dir gençleş
tirmesinde, toprak hazırlığının olumlu sonuçlar verdiğini, bu türün 
yayılmış olduğu alanların özellikleri nedeniyle, kısa şeritler ve ocak
lar halinde, kalker oyuntu ve çatlaklarından yararlanarak, bir toprak 
işlemesine (toprak hazırlığı) başvurmak gerektiğini belirtmektedir
ler. Buna karşılık Boydak (1986, s. 46), tohum yatağı oluşturmak 
amacıyla, tırmık ya da kazma ile toprak işlemesi yapılmaması, to
humun doğal toprak yapısı bozulmamış alana düşmesi veya serp
me yöntemi ile ekimin, uygun olacağına işaret etmektedir. sedirde 
çok yoğun olmayan 1.5 -2 cm kalınlığındaki ölü örtü tabakasının 
çimienmeyi ve köklerin madeni toprağa ulaşmasını engellemediği 
ifade edilmektedir. Tohumlama kesimlerinden sonra yapılan sürüt
me sonucu, ölü örtü yer, yer yırtılarak daha da incelebilmektedir. 
Bunun yanında, ölü örtü, gençleştirme alanında evaporasyonla top
rak neminin azalmasını ve ayrıca diri örtünün gelişmesini de engel-
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lemektedir. Ölü örtünün daha kalın olduğu alanlarda ise denetimli 
yakma işleminin en uygun yöntem olduğu belirtilmektedir. 

Ölü örtünün bulunmadığı yerlerde,genellikle toprak yüzeyini 
kaplamış kalker taş blokları,toprak nemini koruyucu bir fonksiyona 
sahip olup, bu taşlar yerlerinde bırakılmalıdır. Yüzeyi % 75 den 
fazla taşla kaplı yerlerde, taş aralarında çimlenen tohumlardan 
meydana gelen fidanların, az taşlı ve tırmıkla toprağın açığa çıka
rıldığı yerler ya da teraslardaki fidaniara oranla, genelde daha sağ
lıklı olup, kurak ve sıcak periyodu daha kolay atlatabifdikleri, ifade 
edilmektedir (Boydak, 1986, s. 47). 

Sedir doğal yayılış alanları içinde, çok farklı yetişme ortamı ko
şulları, özellikle sıcaklık, yağış ilişkileri ve yağış rejimi, gençleştir
me çalışmalarında değişik başarı düzeylerinin nedeni olmaktadır. 
Aynı yörede dahi farklı klimatik koşullar, özellikle yağışın yıl içinde
ki dağılışı, gençleştirme çalışmalarını çok etkilemektedir. Ancak, 
gençleştirme çalışmalarında başarılı olmak için yıl ayırımı gözet
meden, her türlü önlemi almak zorunludur. iklim konusunda tahmin 
yapmanın zorluğu dikkate alınarak, her yılın vejetasyon döneminin 
kurak geçeceği varsayımı ile hareket etmek, yararlı olacaktır. Bu 
saptamalardan hareketle, gençleştirme çalışmalarında, özellikle ilk 
yılın kurak geçmesi halinde, çok yüksek olan kurumaları azaltıcı 
ve fidanların sağlıklı gelişmelerini sağlayıcı bir önlem olarak ileri 
sürülen denetimli yakma uygulaması önem kazanmaktadır. Dene
timli yakma işleminin gençleştirme çalışmalarında olumlu bir araç 
olduğu genellikle kabul edilmektedir (Saatçioğlu, 1979, s. 1 03; 
Atay, 1975, s. 89; Boydrak, 1986 s. 44; Boydak, Eler & Pelivan, 
1989; Kantarcı, Parlakdağ & Pelivan, 1986, s. 37). bu bölümde 
yakma işleminin' etkilerinden söz edilmesinde yarar görülmektedir. 

Denetimli yakmaların çimlenme, fidan yaşama yüzdesi ve fidan 
gelişmesi üzerinde olumlu etki yaptığı bildirilmektedir. Boydak, Eler 
ve Pelivan (1989), yaptıkları araştırmada denetimli yakma işlemi 
uyguladıkları alanların büyük çoğunluğunda (48 parselin 45'inde) 
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birinci ve ikinci vejetasyon dönemi sonunda yaşayan fidan yüzdele
rinin, yeterli ve birçok parselde de gereğinden fazla olduğunu belirt
mektedirler. Buna karşılık, denetimli yakmanın uygulanmadığı par
sellerin yarıdan fazlasında yaşayan fidan kalmadığı, diğerlerinde 
ise yetersiz sayıda ve sağlıksız fidanların bulunduğu ifade edilmek
tedir. Kızılçam için yapılmış bir araştırmada çeşitli şiddetlerde yan
mış alanlarda fidan tutma ve büyümesine ilişkin olarak, gerek ekim, 
g~rekse dikim parsellerinde en başarılı fidan tutma oranları, birinci 
yıl ölçmelerinde orta derecede yanmış ve yanmamış alanlarda göz
lenirken, ikinci ve üçüncü yıllarda orta ve ağır derecede yanmış 
alanlarda daha yüksek bulunduğu ve bu durumun, yangının ilk yaz 
kuraklığını atiatmada olumlu etkisinden kaynaklandığı ifade edil
mektedir (Eren & Gürbüzer 1988, s. 40). Neyişçi (1989, s. 38) de 
kızılçam için yaptığı araştırmada dikim yapılan alanlarda: "Yakılan 
alanlarda kuruyan fidan oranları, yakılmayan alanlara oranla daha 
azdır. Bir başka anlatımla yakılan alanlarda fidanların tutma başarı
sı daha yüksektir. " demektedir. ABD'de Pinus panderasa meşce
relerinde yürütülen bir araştırma ile, denetimli yakma işlemi sonun
da, daha iyi toprak ve nem koşulları, daha iyi bir çimlenme yatağı 
oluştuğu ve 20 kat daha fazla çimlenme elde edilldiği belirtilmekte
dir (Boydak & Şengönül, 1990, s. 427, Haase'e atfen). 

Denetimli yakma esnasında, toprakta bir miktar organik madde 
kaybı olduğu, yangından sonra birinci ve ikinci yıllarda tekrar aynı 
değere yaklaştığı (Boydak, Eler & Pelivan, 1989, s. 27) veya 
yakma öncesi değerin üzerine çıktığı (Neyişçi, 1989, s. 48) belirtil
mektedir. Eron ve Gürbüzer (1988, s. 38) de organik madde mikta
rının üçüncü yıl için özellikle toprağın alt derinlik kademelerinde, 
yanmamış alanlara göre iki katını aşan artmalar gösterdiğini ifade 
etmektedirler. Yanmış alanlardaki fidanların kuru ağırlıklarının 

daha fazla olması, bu nedene dayandırılmaktadır. 

Genel olarak, yakma işleminden sonra bitki ve ölü örtü materya
lindeki azot miktarının az ve ya çok azaldığı, toplam azot miktarın-
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da önemli bir değişmenin olmadığı, bunlara karşılık, bitkilerin doğ
rudan ve kolaylıkla alabildiği amonyum azotu (NH4-N) ve nitrat 
azotu (N03-N) içeriklerinin önemli ölçüde arttığı belirtilmektedir 
(Boydak, Eler & Pelivan, 1989, s. 27-29;; Neyişçi, 1989, s. 28-29; 
Eron & Gürbüzer, 1988, s. 21; Kantarcı, Parlakdağ & Pelivan, 
1986, s. 36). 

Yararlanılabilir fosfor (P2 0 5) miktarı, yapılan bir araştırmada, 
denetimli yakmadan önce, sonra ve bir yıl sonra sırası ile 21.67 
ppm, 224.67 ppm ve 40.5 ppm değerlerinde bulunmuştur (Boydak, 
Eler & Pelivan, 1989, s. 29). Eron ve Gürbüzer (1988, s. 21) de 
benzer sonuçlar vermektedirler. Neyişçi (1989, s. 31) yakmadan 
sonra birinci yılda % 41 oranında artmış, ikinci yılda da artma 
devam etmiş ve üçüncü yılın sonunda, yakma öncesi değerin yak
laşık 4 katına çıkmış olduğunu ifade etmektedir. 

Yangını izleyen ilk yıllarda, yanma ile açığa çıkan maddelerin 
(fosfor, potasyum, kalsiyum, magnezyum, sodyum) kül ve kQI 
çökeltisi halinde üst toprakta bir besin maddesi bolluğu oluşturduk
ları ve gençliğin bunlardan yararlanabileceği belirtilmektedir (Boy
dak, 1989, s. 30) 

Denetimli yakmadan sonra, diri örtü ve tohumları da yanmakta, 
gençleştirme alanında, ikinci ve hatta üçüncü yıl vejetasyon döne
mi sonuna kadar, gençliğe zarar verecek derecede diri örtü gelme
si önlenmiş olmaktadır. Diri örtünün azlığı fidanların su ekonomisini 
olumlu yönde etkilemektedir (Boydak, Eler &Pelivan, 1990, s. 431 ). 

Denetimli yakmadan sonra, fidanların tutma ve gelişmesi üze
rinde çok etkili olan amonyum ve nitrat azaturun büyük oranda art
ması ve bitkilerin bunları kolaylıkla alabilmesi, bununla birlikte yan
gını izleyen ilk yıllarda, yanma ile açığa çıkan maddelerin (fosfor, 
potasyum, kalsiyum, magnezyum, sodyum) kül ve kül çökeltisi ha
linde üst toprakta besin maddesi bolluğu oluşturması, diri örtü soru
nunun iki-üç yıl ortadan kaldırılmış olması, gençleştirmede başarı 
şansını önemli ölçüde artırmaktadır. 
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Torosların, özellikle bol ve daha düzenli yağış alan yörelerinde, 
denetimli yakma uygulamadan da başarılı gençleştirme çalışmala

rı yapılabildiği (Eler & üreyen, 1990, s. 33), ancak, bu yörelerde de 
denetimli yakmanın başarısının sigortası olarak kabul edilmesi ge
rektiği zira bu tip alanlarda da oransal olarak kurak geçen yılların 
söz konusu olabildiği, belirtilmektedir (Boydak, Eler & Pelivan, 
1989, s.33). 

Gençleştirme alanında bulunan, yakılacak materyal (dal, kabuk 
vb gibi üretim artıkları), alana homojen biçimde serilerek, düşük sı
caklıkta (200 - 250 ı:ıC), nemli bir ortamda yakılmalıdır. Yakmanın 
tam olması ve bu arada diri örtü ve tohumlarının da yanmalarının 
sağlanması gerekmektedir.Denetimli yakma için en uygun periyo
dun ekim ve kasım aylarında, ilk yağmurlar düştükten sonra olduğu 
belirtilmektedir (Boydak, Eler & Pelivan, 1989, s. 33). Yakma için 
yeterli materyal bulunmayan alanlarda da işin ekonomisinindikkate 
alınması koşuluyla, dışarıdan malzeme getirilerek yakılması öneril
mektedir (Boydak, 1986 s. 44). 

Eylül ayı sonuna kadar tohumlama kesimlerini tamamladıktan, 
gerekli durumlarda toprak hazırlığı ve denetimli yakma uygulamala
rının ardından, ilk kar yağışının hemen öncesi veya kar yağışı ile 
birlikte, gençleştirme alanına çizgi yada serpme şeklinde tohum 
takviyesi yapılması, bu aşamadaki işleri oluşturmaktadır. Yaklaşık 
olarak aralık-ocak ayında, hava hallerine göre, gevşeyen ve dağı
lan kozalaklardan yere ulaşan tohumlar, uygun çimlenme koşulları 
bularak gelişirler (Saatçioğlu, 1979, s. 334; Odabaşı, 1967. s. 139; 
Özdemir et al. 1986, s. 19). 

Lübnan sediri tohumlarında çimlenme engelinin bulunması 

(Odabaşı, 1967, s. 151) nedeniyle, doğal gençleştirmeye yardımcı 
ekimlerin, doğal tohum dökümü periyodunda yapılması gerekir. Bu 
şekilde tohumlar, kış aylarını soğuk - ıslak işlem koşulları içinde 
geçirerek, ilk baharda erkenden çimlenme fırsatı bulurlar. Gereğin
den erken yapılan ekimlerde, zararlıların yaratacağı kayıplar artabi-
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lir. Gecikilmesi halinde ilk yağan karın üzerine ekim yapılabileceği, 
kar üzerine düşen sedir tohumlarının koyu renkleri nedeniyle daha 
fazla ısınmaları ve çevresindeki karı eriterek, bir oyuk açıp, kar eri
mesinden önce toprağa ulaşabildiği, ifade edilmektedir (Boydak, 
1986, s. 32). Sedir tohumlarında çimlenmenin kar erimelerinden 3-
5 gün sonra başladığı, Kızılel'e atfen aynı yayında belirtilmektedir. 

Sedirde orijin denemeleri sonuçlanmadığı için, doğal gençleştir
me çalışmalarında takviye olarak kullanılacak tohumlar, lokal meş
cerelerden, aynı bakı ve genel olarak benimsenmiş olan ± 200 m 
yükselti farklılığı sınırlamasına bağlı kalarak toplanmalıdır. Boy
dak'ın (1986, s. 50) belirttiğine göre; sedir yayılışının üst sınırı, alt 
sınırı ve antropojen step sınırına yakın alanlardaki gençleştirme 
çalışmalarında, bu sınırlardaki meşçerelerin tohumlarından yarar
lanmak gerekir. Böyle alanlardaki populasyonlar, sedirin bu yöre
lerde var oluşundan beri, buralardaki estrem koşullara adapte 
olmuş, doğal seleksiyon sonucu varlıklarını sürdürebilmişlerdir. Se
dirin bu günkü orman sınırı dışına ve daha yükseklere çıkarılması 
amacıyla yapılacak çalışmalarda da bu sınıra 100 m yükseklik farkı 
içindeki sedir kuşağının tohumları kullanılmalıdır. Sedirin alpin ve 
antropojen step sınırında yer alan 100 m genişliğinde bir kuşağın 
korunması ve buralarda hiç bir gençleştirme çalışmasına girilme
mesi gerekmektedir. 

Sedir gençliklerinde kurumalar çoğunlukla ilk yılda olmaktadır. 
sonraki yıllarda da azalarak sürebilmekte, ancak, ilk yıla göre çok 
düşük oranda seyretmektedir (Boydak, 1986, s. 51). Karstik alan
larda derin çatlaklara köklerini yerleştireniemiş fidanların yaşama 
ve iyi bir gelişme yapabilme şanslarının olmadığı bilinmektedir. Bu 
nedenle, gençleştirmede çok sayıda tohumun toprağa düşmesi so
nucu, sık bir gençlik elde edilmesi ve sonraki yıllarda, kökleri çat
laklara rastladığı için gelişmesi iyi olanların bırakılıp, kötüllerin çıka
rılması şeklindeki müdahaleler ile başarılı gençlik tabloları elde 
edilebilmektedir. Saatçioğlu (1971, s. 395) ve Boydak, Eler, Peli-
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van (1989, s. 32) ikinci vejetasyon dönemi sonunda tabii gençlikler
de metrekarade 1-2 fidan bl!lunmasının yeterli görülebileceğini; 

Pamay (1966, s. 22) ise ikinci yaş sonunda, metrekarade ortalama 
3-4 adet gençliğin bulunmasının, tatmin edici gençleştirme başarısı 
olduğunu; birden az fidanın bulunması durumunda da tamamlama 
yapılması gerektiğin ifade etmektedirler. Boydak (1986, s. 51) ta
mamlamaların, lokal koşullara göre, ekimle ya da tüplü fidan kulla
nılarak yapılmasını önermektedir. 

Sedir gençleştirmesinde, alanda bulanan grup, küme ve hatta 
tek tek öncü gençliklerden yararlanmak gerekir. Sedirin piramidal 
büyüme yapması, otlatma ve diğer olumsuz etkileri fazla bozulma
dan atıatabilmesi gibi yetenekleri bize bu şansı vermektedir. Genç
leştirme alanında öncü gençliklerden kaynaklanan yer, yer oluşa
cak olan büyük yaş farklarından dolayı, başlangıçta ormanda 
seçme kuruluşunu andıran bir görünüm olabileceği, fakat ileride bu 
farklılığın dengelenerek, tek tabakalı kuruluşların sağlanacağı belir
tilmektedir (Saatçioğlu, 1979, s. 333). 

8.2.1.3 Işık Kesimleri 

Işık kesimlerine başlanmasında ve kesimlerin şiddetinin belir
lenmesinde dikkat edilecek en önemli faktör, gençliğin durumu ol
malıdır. Zayıf büyüme, sürgülerin kısalığı, tomurcuk ve ibrelerin za
yıflığı, genel olarak ışık azlığının belirtileri olup, ışık kesimleri 
gereksinimini gösterirler (Saatçioğlu, s. 133). 

Saatçioğlu (1979, s. 334)," sedir gençliği ilk 5-6 yıl içinde bir ta
raftan gölgeye dayanıklı, diğer taraftan siper ağaçları ile korunma 
ihtiyacındadır. Gençlik bu yıllar içinde ışık entansitesinin, dolu ışı

ğın 1/3 ü kadar olması halinde dahi ışık açlığı belirtileri göstermez, 
Aksine siperin üst ve yan etkilerinin yarattığı dengeli atmosferik ko
şullardan yararlanır." demektedir. Tohumlama pozisyonunun ılımlı 

siperinin 5-6 hatta 8-1 O yıl gençliğin gelişmesini engellemediğini, 
bu nedenle, siperin olumlu etkilerinden yararlanmak amacıyla, ışık 
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kesimlerinde acele etmemek gerektiğini belirtmektedir. Işık kesim
lerinin, tohumlamayı izleyen beş ya da altıncı yıllarda başlaması ve 
iki kesim müdahalesi ile 2-3 yılda sona erdirilmesi gerektiği ifade 
edilmektedir (Saatçioğlu, 1979, s. 335). 

Boydak (1986, s. 47) sedir gençleştir.mesinin, bir tohumlama ve 
bir ışık kesimi şeklinde iki kesim müdahalesiyle sona erdirilmesi 
gerektiğini, yani bir ışık kesimi ile yaşlı meşcereninin alandan uzak
laştınlmasını benimsemektedir. Boşaltma kesimlerinin en erken 
gençlikler 4-5 yaşına ulaşınca yapılması ve bu arada sedirde, ge
nellikle kabul edilen 3 yılda bir ortaya çıkacak bol tohum yıllarının 
alana getireceği yeni gençlik oluşumlarından da yararlanma şan
sından söz edilmektedir (Boydak, 1986, s. 51). 

Kantarcı, Parlakdağ, Pelivan (1986, s. 36) da yaptıkları bir araş
tırma sonuçlarına göre, açık alanda gençliğin çok seyrek bir siper 
dahi olsa, bu siper altındakinden daha iyi boylandığını ve iyi gelişti
ğini, bu durumun yaşlı ağaçların kök mücadelesi ile açıklanabilece
ğini ifade etmektedirler. 

Işık kesimlerine konu olan ağaçların, gerek devrilmeleri gerekse 
bölmeden çıkarılmaları sırasında, gençliğn görebileceği zararların 
en aza indirilmesi amacıyla, ağaçların kalın dallarının kesimden 
önce budanması, devirme işleminin kontrollu ve sürütmenin şeritler 
üzerinde yapılması, ve bu işlerin olabildiğince kışın kar üzerinde 
uygulanması, gençleştirme çalışmalarının önemli prensipleri olarak 
kabul edilmelidir. Işık kesimlerinin, daha çok özen ve dikkat göste
rilmesi gereken özellikleri ve son yıllarda yapılan araştırma sonuç
larının gösterdiği sedir gençliğinin açık alanda gelişebilme yeteneği 
(Kantarcı, Parlakdağ & Pelivan, 1986, s. 37) dikkate alınarak, tek 
bir boşaltma kesimi olarak uygulanmasının, doğru olacağı ifade 
edilebilir. 

Zon veya şerit siper işletmesinde kesim tekniği, prensip olarak 
büyük alan siper işletmesinin aynıdır (Saatçioğlu, 1979, s. 134). 
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Zonlar 3 ve daha fazla meşcere ağaç b_oyu genişliğinde, uzun sa
halar (Pamay, 1966, s. 28) olarak, alan koşullarına göre belirlenir. 
Bu suretle meşcereler 2-3 veya daha fazla zona bölünmüş olur. 
Gençleştirme süresi zonların (şeritlerin) sayısına bağlı olarak, özel 
gençleştirme süresinin katiarına eşit olur. Gençleştirme çalışmaları
nı, planın öngördüğü zamanda bitirebilmek için, orman koruması, 
faydalanma, işletme düzeni ve ekonomik istekler de gözetilerek 
çoğu zaman ikinci, hatta üçüncü bir zon ya da şerit açılması yoluna 
gidilir (Saatçioğlu, 1979, s. 134). 

8.2.1.4 Etek Şeridi Tıraşlama 

Yandan tohumlamaya dayanan etek şeridi, günün belirli bir za
manında, yaşlı meşcerenin yan korumasından yararlanmaktadır. 
Direkt güneş ışığı, yağış, rüzgar ve bunlara bağlı olarak, fidanların 
transpirasyonu ve toprağın buharlaşma yapması bakımından, koru
nan etek şeridi alanı ile ona bitişik açık alan arasında büyük farklar 
vardır (Saatçioğlu, 1979, s. 142). Gölge zonunun büyüklüğü, etek 
şeridindeki gölge uzunluğuna, gölgelemenin devamına ve vejetas
yon süresi içindeki zamanına bağlı olarak değişmekte, birbirleriyle 
ilişkide olan bu iki faktör de coğrafi enleme, gölgeleyen ağaçların 
boyuna, arazinin eğimine, yönüne ve özellikle gençleştirme alanı
nın uzamış ve cephe yönüne bağlı olarak, yöresel koşullara göre 
belirlenmelidir. 

Düz arazide, meşcerenin doğu kenarında bulunan etek şeridi 
üzerinde öğleye kadar etkisini gösteren sabah güneşi, geceleyin 
oluşan kırağı ve çiğ neminin toprağa işlemeden buharlaşmasına 
neden olmaktadır. Yağış getiren rüzgarlar batıdan geliyorsa, doğu 
kenarda elverişsiz durumlarda meşcere boyunun yarısına varan bir 
yağmur gölgesi oluşmaktadır. Bu gerekçelerle, özellikle yağışça 
fakir yörelerde, doğu etek şeridi önerilmemektedir. Batı kenarda 
açılacak şerit de bu kez olumsuz akşam güneşinin etkisi altında ka
lacağından, uygun değildir. 
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Genişliği meşcere boyunun 1/2 ya da 2/3 üne varan kuzey etek 
şeridi, zararlı güneşlenmeye karşı korunaklı, gerek kuzeyden, ge
rekse batı ve kuzey batıdan gelen yağışa açık olduğundan, en 
uygun olanıdır. Kuzeyde oluşan çiyin toprağa işlemesi, kar örtüsü
nün ilkbaharda daha uzun süre kalması ve yavaş erime sonunda 
suların toprağı beslemesi, kuzey etek şeridinin olumlu özellikleri~i 
oluşturur. 

Yaşlı meşcerenin güney, güneybatı ve güneydoğusunda yer 
alan etek şeritlerinde, gerçek anlamda bir koruntulu tıraşlama duru
mundan söz edilemez. Bu tip alanlar, tamamen açık alan özellikleri 
taşırlar. 

Tıraşlama şeritlerinin açıklığını belirlerken dikkate alınması ge
reken bir diğer etken de optimal tohumlama mesafesidir. Sedirde 
bu mesafenin 15-20 m olduğu ve çok uygun koşullarda bunun% 
20 si kadar daha geniş olabileceği belirtilmektedir (Pamay, 1966, s. 
19). Şeritlerin miktarı, gençleşmenin cephe yönünde, meşcere ge
nişliğine bağlı olarak değişir. 

Gençleştirme alanı yerini, cephe ve uzanış yönlerinin kesin ve 
doğru olarak saptanmasını, taydalanma (maktadan çıkarma ve 
transport), koruma (fırtına tehlikesi) ve silvikültür (en iyi tohumlama 
ve gelişme olanakları) ilkelerinin bir sentezi olarak ele alınarak, ha
zırlanacak" kesim anahtarı" sağlamaktadır (Saatçioğlu, 1979, s. 
145). 

Meşcere genişliği fazla olduğu takdirde, müdahale cephelerinin 
sayısını artırmak, tüm meşcerenin gençleştirilmesini, genel genç
leştirme süresi olan 20 yılda tamamlamak için gerekli olmaktadır. 
Müdahale cephelerinin sayısının belirlemesi şu formüle göre yapıl
maktadır (Pamay, 1966, s. 13): 

Ca = Mg . Ös 1 Şg . Gs 

Ca Müdahale cephesi adedi, Mg meşcere genişliği, 
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ös = özel gençleştirme süresi, Gs = genel gençleştirme süresi, 
Şg = şerit genişliğidir. 

Boydak (1986, s. 51 )'ın bildirdiğine göre; etek şeridi tıraşlama 
yönteminde yeterli gençlik elde edilmesi koşuluyla, ikinci bir şeridin 
açılması yaklaşık 3 yıl (yaklaşık özel gençleştirme süresi) sonra ya

. pılmalıdır. ilk şeritlerde iki yandan siper ve tohumlama olması duru
munda, şeritler 40-50 m; daha sonraki şeritlerin bir ağaç boyu (20-
25 m) genişlikle olması önerilmektedir. 

Etek şeridi tıraşlama işletmesinde de, yangın kültürü ve tohum 
takviyesinin yapılmasının, özellikle karstik alanlarda gençleştirme
nin bir güvencesi olduğu belirtilmektedir (Boydak, 1986, s. 45). De
netimli yakma ile kombine edilmiş olarak, tohum atma ve dal serme 
uygulamasının da bu tip alanlarda başarıyı artıracağı ifade edil
mektedir (Boydak, Eler & Pelivan, 1990, s. 420). 

Yerel koşullara göre, gerek tohumlama olanaklarını artırmak, 

gerekse özellikle güneş ışınlarının fazla olabileceği cephelerde, 
gölgelerne sağlamak amacıyla, şeritlerde he ktarda 8-1 O ağacın bı
rakılması gibi özel uygulamalar da gözden uzak tutulmamalıdır. 

Bir meşcereninin tıraşlama veya siper kesimi uygulanarak 
hasat edilmesi sırasında, yaşlı meşcrenin en iyi nitelikteki seçkin 
ağaçlarından az bir bölümünün kesilmeyerek bırakılması ve bunla
rın genç meşcereye katılmasını sağlamak için olabilirse idare süre
si sonuna kadar üst tabakalarda büyümeye bırakılmaları, "ihtiyat iş
letmesi" adı verilen bir uygulamayı oluşturur (Saatçioğlu, 1979, s. 
417). ihtiyatlar "Münferit", "Grup" ve "Büyük gruplar" şeklinde bıra
kılabilmektedir. 

ihtiyat ağaçlarının bırakılması, kalın çaplı ve yüksek ekonomik 
değere sahip gövdeler yetiştirilmesi ve aynı zamanda peyzaj ve do
ğayı güzelleştirme amaçlarına hizmet eden bir uygulama olmakta
dır. 
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Saatçioğlu (1979, s. 420), sedirde ihtiyat işletmesinin amacının, 
45 cm ve daha büyük çaplarda değerli ağaç yetiştirmek yanında, 
servet rezervleri oluşturmak ve yüksek kalitede, seçkin tohum 
ağaçlarının devamlılığını sağlamak olduğunu belirtmektedir. 

Bırakılacak ihtiyat ağacı sayısının,,Yörelesel, ekolojik, ekonomik 
ve sosyal koşullara göre belirlenmesinin uygun olacağı ifade edil
mekte ve genellikle, çarnlar için bu rakam başlangıçta hektarda 50 
adet ve devamlı seleksiyon sonucu 20-25 adede düşecek şekilde 
olması gerektiği belirtilmektedir (Saatçioğlu, 1979, s. 422). Uygula
yıcı meslektaşlarımız tarafından sedir için daha az sayıda (8-10 
adet /ha) ihtiyat olarak nitelendirebileceğimiz ağacın bırakılması 
önerilmektedir. 

8.2.2 Karışık Sedir Ormanlarında Doğal Gençleştirme 

iki ya da daha çok ağaç türünden oluşan, karışık ormanlar; has-" 
talıklara, rüzgar devirmesine ve yangına karşı daha dayanıklı, top
rağı iyi sömürmeleri, dökecekleri ibre ve yaprakların değişik besin 
maddelerini içermeleri nedeniyle toprağı zengenleştirmeleri ve es
tetik açıdan, saf ormaniara tercih edilmektedirler (Eyüboğlu, 1988, 
s. 55). Ancak, karışık ormanlarm bu üstünlüğü, karışımın yetişme 
ortamı koşullarına uygun olması, karışıma giren türler arasında bi
yolojik uyuşumun bulunması ve karışırndaki türterin ekonomik de
ğere sahip olmasıyla sağlanabilir. Atay et al. (1989, s. 12) bildirdik
lerine göre; karışık ormaAiarda gençleştirmenin sağlıklı biçimde yü
rütülebilmesi için yapılacak silvikültürel planlamada, meşcereye ait 
aşağıdaki özelliklerin doğru olarak saptanması gerekmektedir. 

- Gençleştirme alanının, ekolojik ve meşcere kuruluş özellikleri; 
- Karışırndaki ağaç türleri, bunların tohum yılları, tohum yılları-

nın tekran ve tohum döküm zamanları; 
-Gençliğin siper gereksinimi ve biyolojik bağımsızlığa kavuşma 

yaşı; 

- Karışı m oluşturan türlerin karşılıklı büyüme ilişkileri. 
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Bu özelliklere göre işletme ve gençleştirme amaçlarına uygun, 
gençleştirme yöntemi seçilmelidir. 

Karışıma giren ağaç türlerinin silvikültürel istekleri birbirine 
yakın veya aynı olursa, bu meşcereler sat meşcereler gibi kabul 
edilebilir ve saf meşcere gençleştirmesi gibi işlem görürler. örne
ğin, Karaçam -i- Sedir meşceresi iki türün benzer özellikleri nedeni
yle, saf meşcere gibi gençleştirilebilir (Ata, 1987, s. 44). 

Karışıma giren türlerin silvikültürel özellikleri birbirinden farklı 

ise, her türün gençliğini elde etmek için; tıraşlama, siper ve kenar 
temel vaziyetlerinden birini seçmek ve böylece birden çok temel 
vaziyet kullanan gençleştirme yöntemine karar vermek gerekmek
tedir. 

Evcimen (1963, s. 15)'in belirttiğine göre; sedir , yayılış alanı 
içinde kısmen veya yer yer saf olarak bulunmakta fakat daha çok 
Ardıç (J. excelsa, J. foetidissima, J. oxycedrus), Çam (P. nigra, P. 
brutia), Göknar (A.. cilicica) ve M eşe (0. libani) ile karışık meşcere
ler oluşturmaktadır. 

Ardıçlar, tüm yayılış alanında, sedir kuşağının alt sınırından 

başlayarak, yer, yer değişik yükseltilerde sedire eşlik ederr. Sedir + 
Ardıç meşcerelerinde karışıklık genel olarak münferit, bazen küme 
veya küçük gruplar halinda görülmektedir. 

Karaçam, genellikle sedir kuşağının alt kısımlarında, küme veya 
gruplar halinde, sedirin bir çok yayılış alanlarında, karışıma katıl
maktadır. 

Göknar ise Bucak'tan başlayarak Maraş'a kadar, ardıç ve kara
çam'la birlikte, sedirle karışık meşcereler oluşturmaktadır. Göknar, 
karaçama göre daha yükseklere kadar sedire eşlik etmekle birlikte, 
orman sınırına çıkmamakta, sedire küme veya gruplar halinda ka
rışmaktadır. Güney bakılarda sedirin hakimiyetine karşılık, kuzey 
yamaçlarda göknar oranının arttığı gözlenmektedir. 
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Sedirin, meşe, akçaağaç, dışbudak, kayacık ve hatta kayın 
gibi yapraklı ağaçlarla oluşturduğu karışık meşcerelere, daha çok 
Doğu toroslar'da rastlanmaktadır. Kayın dışındaki ağaçlar, diğer 
yörelerde de sedir ormanlarında görülmelerine karşın karışıklığa 
girmiyecek oranda bulunmaktadırlar. 

8.2.2.1 Sedir +Toros Göknan Karışık Meşcereıeri 

Sedirin toros göknan ile oluşturduğu karışık meşcreler, tüm 
sedir karışık meşcerelerinin % 55.6 sını kapsamaktadır (Evcimen, 
1963, s. 16- 18). 90.976,5 ha normal kuruluşta (%56) , 71.154,5 ha 
ise bozuk (% 44) olmak üzere toplam 162.131 ha Sedir + Göknar; 
Sedir+Göknar+diğerleri şeklinde karışık meşcereler bulunmaktadır. 

Normal kuruluştaki karışık meşcerelerin 57.649 hektarını (%63) sa
dece Sedir + Göknar karışımlarının oluşturduğu, geri kalan 
33.327,5 hektarlık (%37) kısımda ise Sedir + Göknar karışımlarına, 
başta karaçam, ardıç ve kızılçam olmak üzere diğer tü rlerin katıldı
ğı; bozuk kuruluştaki meşcerelerde ise Sedir + Göknar 30.251,5 ha 
(% 42,5), Sedir + Göknar +diğerlerinin ise 40.903 ha (%57,5) oldu
ğu bildirilmektedir (Bozkuş, 1990, s. 438). 

Torosların üst orman kesiminde en yaygın meşcere kuruluşu 
olan Sedir + Göknar ormanlarında, normal olarak üst tabakayı 
sedir, ara ve alt tabakayı ise Göknar'ın oluşturduğu bilinmektedir. 
Özellikle sedire yönelik yaygın tahribat sonucu, giderek saf ve 
bozuk göknar meşcerelerinin oranı artarken normal bünye ve oriji
nal kuruluştaki Sedir+ Göknar karışımlarının oranı hızla azalmakta
dır (Bozkuş, 1990, s. 438). 

Sedir + Göknar karışık meşcerelerinde göknarın yeterliliği ile il
gili bir sorun yoktur. Göknar iki yılda bir bol tohum vermekte ve to
humlar uzak mesafelere gidebilmektedir. Ayrıca göknar, siper altın
da uzun yıllar gençleşmeye devam edebilmektedir. Buna karşılık 
sedir hem daha seyrek bol tohum tutmakta, hem de biyolojisi gere
ği bir defada gençleştirilmesi gerekmektedir (Bozkuş, 1990, s. 
440). 
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Sedirin göknarla oluşturduğu karışıklığın yeni generasyonda da 
sürmesini sağlamak için uygulanacak en iyi gençleştirme yöntemi
nin Bavyera metodlarından biri olması gerektiği ifade edilmektedir 
(Atay, 1987, s. 285). Bavyera metodlarının, "Bavyera grup meto
du", "Etek şeridi grup metodu" ve "Kombine metod" olmak üzere üç 
ana şekli vardır (Saatçioğlu, 1979, s. 361). 

a. Bavyera Grup işletmesi 

Grup işletmesi meşcerenin durumuna göre, normal kapalı ve 
esas itibariyle aynıyaşlı meşcerelerde "Grup metodu A"; az veya 
çok boşluklu ve /veya aynıyaşlı olmayan meşcerelerde "Grup me
todu B" olarak uygulanmaktadır (Saatçioğlu, 1979, s. 362). 

Grup işletmesinde gençleştirme ayrı, ayrı zamanlarda oluşturu
lan grup siper pozisyonlarıyla başlar ve gelişen gençlik nüveleri 
veya primer gençlik alanları kapalı yahut gevşek kenar pozisyonları 
ve ender olarak da şerit şeklinde siper pozisyonu ile genişletilir. 

Genişletme sonucunda primer gençlik nüvelerine bitişik sekonder 
gençleştirme alanları oluşur. Bu alanlar genişleyerek, kendi arala
rında yahut gençlik nüveleriyle kaynaşırlar. Gençleştirme amacı 

gruplar halinda karışık ve aynı zamanda c-eşitli yaşta meşcereler 

kurmaktır (Saatçioğlu, 1979, s. 362). 

Bozkuş (1990, s. 443) un belirttiğine göre; grup metodu Ada 
gençliğin oluşturulması başlangıçtan itibaren planlı ve programlı 
olarak yürütüldüğü halde, grup metodu B de gençleştirme müdaha
leleri, meşcerede en yaşlı, kalın, büyümeleri duraklamış ağaçlarla, 
bunlardan yan yana olanların bir kaçının uzaklaştırılması sonucu, 
eşit olmayan ve düzensiz bir siper pozisyonunun sağlanmasıyla 
başlar. Gençleştirme tüm meşcere üzerinde ve aynı zamada değil, 
farklı yerlerde ve değişik zamanlarda olur. Yararlanılacak, özellikle 
göknar öncü gençlikleri, uygun kesimlerle şekillendirilerek, primer 
gençlik grupları ile birlikte, kenar pozisyonundaki kesimlerle geniş
letilerek, sekonder gençlik alanları elde edilir. Sedir grup alanları-
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nın göknar gruplarından daha geniş alınması ve küçük alan siper 
pozisyonu kesim tekniğinden çok daha hızlı bir tempo izlenmesi, 
nüveler halinde gençlik oluşumundan iki yıl sonra, grupların ışık ke
simleriyle gevşetilmesi ve hızlı bir şekilde boşaltılması önerilmekte
dir. Sedir gruplarının genişletilmesinde, kenar pozisyonuna, siper 
pozisyonunun tercih edilmesine işaret edilmektedir. Sekonder 
gençlik alanları, aynı şekilde gençleştirmeye devam edilerek, birbir
lerine kavuşturulur. Grup sayısının artırılması, gençleştirme süresi
nin kısaltılmasını sağlayacaktır. Sedirve göknar gençlik gruplarının 
genişleyip, birbirlerine kavuşması sonunda, alanda kalmış yaşlı 

meşcere artıkları, son bir müdahale ile uzaklaştırılır. 

b. Etek Şeridi Grup işletmesi 

Sedir + Göknar karışık meşceresinde, grup metodunun uygu
landığı zon, meşcere boyunun 2-3 katı genişliğe kadar daraltılıp, 
gençleştirme için grup metodunun yanında, meşcere dışından iler
leyen bir etek şeridi kenar ve/veya etek şeridi siper durumundan 
yararlanılması, etek şeridi grup işetmesinin esasını oluşturur (Saat
çioğlu, 1979, s. 382). 

ilk önce meşcerenin içinde ve kenar sınırının yakınında, grup 
siper durumuyla göknar gençlikleri oluşturulur, ışık kesimleri ve bo
şaltmadan sonra, bu gençlik gruplarını etek şeridi siper durumu ile 
elde edilen sekonder sedir gençliği içine almak suretiyle gençleştir
meyi devam ettirmek gerekmektedir (Atay, 1987, s. 286). Getirile
cek göknar gruplarının bu tür için en uygun ekolojik koşulları içeren 
yerler olan dere, basen, genişçe ve derin çukurlar gibi alanlarda 
bulunmasının yararıarına değinilmektedir (Bozkuş, 1990, s. 440). 

Sedir temel meşceresi içinde yer alacak olan göknar primer 
gençlik nüvelerine ne kadar yaş ve boy üstünlüğü verilmesi gerekti
ği sorusunun, iki türün karşılıklı büyüme ilişkilerinin araştırılması ile 
yanıtlanması gerekmektedir. Bozkuş (1990, s. 440) bu sürenin 10-
12 yıl olmasını önermektedir. 
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c. Kombine Grup işletmesi 

Bu metod, etek şeridi grup işletmesine benzer bir gençleştirme 
şeklidir. Ancak, grup şeklinin uygulandığı alan çok geniştir. Genel
likle 100 150 m ye ulaşmaktadır. Bu nedenle, daha hızlı seyreden 
bir metotdur. Çabuk gençleştirilmesi gereken büyük alanlar ve yaşlı 
meşcereler için daha uygundur. · 

Kesim anahtarı prensiplerine göre saptanan zonlarda, ilk zon
dan başlanarak, grup siper durumları ile göknar gençlikleri elde 
edilir. Göknar grup gençliklerine 10-12 yıl öncelik tanıdıktan sonra, 
etek şeridi siper durumu yaratılarak, sedir gençlikleri getirilir. Genç
leştirmenin ağırlığı, etek şeridi siper metoduyla getirilen sedir türün
dedir. Böylece, alanda sedir, temel meşcereyi oluşturacaktır (Boz
kuş, s. 441 ). 

8.2.2.2 Sedir + ArdiÇ Karışık Meşcereleri 

Zednik (1963, s. 101)'in saptarnalarına göre; Sedir + Ardıç karı
şık meşcerelerinde, genellikle fazla olan ardıç payının, sedir lehine 
azaltılması gerekmektedir. Ardıçların, sedire oranla ışık isteğinin 

daha az ve gelişiminin de daha yavaş olduğu ifade edilerek, kapalı
lığı fazla olan alanlarda, kenar kesimleriyle, kombine küçük alan 
siper durumu yaratılarak, ardıç gençliğinin tutunup gelişebileceği 
ifade edilmektedir. Ardıçiarın ağır olan üzümsü kozalaklarının, açı

lıp tohumlarını saçmadan düştükleri, rüzgarla savrulmadıkları ve 
gelişim hızındaki yavaşlık dikkate alınarak, tohum ağaçlarının ol
dukça sık ve eşit dağılımda bırakılmasının önemli olduğu belirtil
mektedir. Ardıç gençliklerinin elde edilmesinden sonra, sedir genç
liğinin getirilmesi kaynaşmanın sağlanması için yapılacak son 
müdahaleler ile meşcerenin gençleştirilmesi sağlanır. 

8.2.2.3. Sed ir + Kızılçam Karışık Meşcereleri 

Bu tip meşcereler, iki türün geçiş zonunu oluşturan 1200-1300 
metredeki şeritte yer almaktadır. Zednik (19863, s. 102) bu tip 
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meşcerelerde, küçük alan siper kesimlerinin hafif siperi altında, 

önce sedir gençliklerinin getirilmesini, daha sonra, boş kalan alan
ların üstte veya kenarda bulanan kızılçam ağaçlarından gelecek to
humlarla gençleştirilmesini ve böylece karışıklığın devamlılılğını 

sağlamayı önermektedir. 

Karışıklık içinde bulunan az sayıdaki diğer türlerin de (Meşe, 
Akçaağaç vb. ) devam ettirilmesinin, yararlı olacağı göz önünde 
bulundurulmalıdır. 

Gerek karışıklığın devamlılığını sağlamak, gerekse, karışıklığa 
katılan tü rlerin oranlarını istenen duruma getirmek ve yapılan genç
leştirme çalışmasının, kesin başarılı bir tablo oluşturması için ge
rekli durumlarda uygun fidanlar kullanılarak dikim ile tamamlama 
yapılması da unutulmamalıdır. 
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9. SEDiRiN YAPAY GENÇLEŞTiRiLMESi 

Optimum yayılışını ülkemizde yapan Toros Sediri (Cedrus libani 
A. Rich.), görkemli görünüşü, aranan nitelikli odunu ile en önemli 
asal ağaç türlerimizden biridir. 

Türkiye'de sedir ormanları binlerce yıldan beri.yapılan aşırı ke
simler, tarla açmaları, hayvan otlatmaları ve yangınlarla büyük ölç
çüde yok edilmiştir (EVcimen, 1963, s. 23-31). Ülkemizde 67 850 
hektarı (% 68.3) normal koru; 31 475 hektarı (% 31.7) bozuk koru 
olmak üzere toplam 99 325 hektar saf Toros sediri ormanı bulun
maktadır (Anonim, 1980). Yine Bozkuş'a göre sedir, toros göknan 
ile de normal kuruluşta 90 976.5 ha; bozuk bünye ve kuruluşta da 
71 154.5 ha olmak üzere toplam 162 131.0 hektar karışık orman 
kuruluşu yapmaktadır (Bozkuş, 1990, s. 436-437). 

Ülkemizde sedirin doğal yayılış alanları içinde ve dışında ağaç
landırmaları yapılmaktadır. Uyar ve arkadaşlarına göre Toros sediri 
doğal yayılışı alanları dışında da çok iyi gelişmeler gösteren, yani 
adaptasyon kabiliyeti yüksek olan bir ağaç türüdür. Bu özellikleri 
nedeniyle, doğal yayılış alanları dışında da ağaçlandırmalarda kul
lanılmaktadır. Ülkemizde 1983 - 1989 yılları arasında toplam 61 
611 hektar ağaçlandırma yapılmıştır (Uyar, et all,. 1990, s. 248-
249). 

Boydak ve arkadaşlarına göre "sedirin doğal yayılış alanları dı
şında iyi bir uyum yeteneği ve gelişme gösterdiği ve plastitesi yük
sek bir tür olduğu ortaya çıkmıştır" denilmektedir (Boydak, et all, 
1990, s. 180). 

Yine Boydak ve arkadaşları ülkemizde sedirin doğal yayılış 

alanları dışındaki sahaları "sedirin ithal edildiği yöreler ve sediri de 
bu yöreler için yabancı bir tür olarak düşünmek gerektiğini" ifade 
etmektedirler (Boydak, et all. 1990, s. 189). 

Yahyaoğlu ve Genç'in FAO'dan (FAO, 1989)aktardığına gör.:ı: 
"Zor koşullara kolay adapte olabilmesi, dona, aşırı sıcaklığa ve 
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yangına karşı dayanıklı oluşu, kaliteli odunu nedeniyle sedirler, Ak
deniz yöresinde gerek kendi yayılış alanlarında gerekse areallerin 
dışında verimsiz ve degrade orman alanlarının yerine, yenilerinin 
kurulmasında, temel türler olarak, yaygın bir şekilde kullanılmakta
dır" (Yahyaoğlu & Genç, 1990, s. 330). Akgül ve Yılmaz'ın (1987) 
sedirin doğal yayılış alanları dışında 16-29 yaşındaki, Elazığ, Çan
kırı, Sinop, Bafra, Ankara, Eskişehir. Gediz, Simav, Balıkesir, Bile
cik, izmit, Kırklareli'indeki 27 deneme alanında yaptıkları araştırma 
sonuçlarına göre: Sedirde gelişmeyi daha çok yağış ve toprak özel
liklerinin etkilediği, iç Anadolu, Marmara ve Trakya'da yükseltinin 
etkisinin olmadığı, yıllık ortalama yağışın 400-500 milimetreden 
daha az olduğu yerlerde, toprak koşulları çok uygun da olsa, sedir 
için olumlu bir gelişme beklenemiyeceğini; bilhassa iç Anadolu çev
resinde yapılacak sedir ağaçlandırmalarından önce, toprak ve 
arazi incelemelerinin çok dikkatli yapılmasını bildirmektedirler 
(Akgül & Yılmaz, 1987, s. 44-45). 

Tüm bu araştırma sonuçları ve önerilerin ışığında ülkemizde 
sedir yayılış alanları içinde ve dışında, sedir ağaçlandırma çalışma
ları sürdürülmektedir. Bilhassa potansiyel sedir yayılış alanlarında, 
makineli çalışmaya uygun yörelerde, uygun orijinlerle, başarılı 

ağaçlandırmalar yapılarak, kaybedilen sediralanları yeniden kaza
nılmaya çalışılmalıdır. 

Yine, doğal gençleştirmenin dışında kalan bozuk koru ormanları 
da yapılacak başarılı ağaçlandırma çalışmalarıyla en kısa sürede 
verimli normal koru ormaniarına dönüştürülmelidir. 

.. 9.1 Arazi Hazırlığı 

Ürgenç'e göre "saha hazırlama, ağaçlandırma tesislerinin en 
masraflı safhasını oluşturur. Bu itibarla, saha hazırlamada maliyeti, 
başarı ve gelişmeyi de belli bir düzeyde tutmak şartıyla, en düşük 
ölçüde gerçekleştirecek yöntemlerin seçimi büyük önem taşır" (Ür
genç, 1986, s. 143). 
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"kurak ve sıcak mıntıkalarda, saha hazırlama, mutedil rejyonlar
dan çok daha fazla ehemiyet arz eder. Zira rutubet noksanlığı, top
rağın besleme gücünün zayıflığı, diri örtü rekabetinin en etkin şekil
de ortadan kaldırılmasını zorunlu kılar" (Ürgenç, 1986, s. 144). 

9.1.1 Aplikasyon 

Ağaçlandırma uygulama projesinde yer alan ana yol, servis yol
ları, yangın emniyet yolları ve şeritleri, bölme ve bölmecik sınırları, 
varsa fidancı ve bekçi barakası yerleri, kazık veya tanıtma levhala
rıyla belirtilerek, iç bölüntüler projesi araziye apiike edilir. Şayet te
rasta ağaçlandırma yapılacaksa, teras eksenleri: diri örtü temizliği 
şerit halinde yapılacak olan alanlarda temizlikten önce, tam alanda 
yapılacak olanlarda da temizlikten sonra araziye apiike edilir. 

9.2 Diri Örtü Temizliği 

Sedir ağaçlandırma alanları genelde çeşitli yoğunlukta otsu ve 
odunsu diri örtü ve kesim artıklarından oluşan bir ölü örtü ile kaplı
dır. Bilhassa yaz kuraklığının egemen olduğu Akdeniz ve Ege böl
gelerinde, tam alanda yapılacak diri örtü temizliği, topraktan trans
pirasyonla kaybedilecek su miktarını azaltacağından, toprak 
rutubetini olumlu yönde etkileyecektir. 

Dikimden evvel bütün diri örtünün uzaklaştınldığı alanlarda, top
rağın evaporasyonla kaybedeceği su miktarı, transpirasyonla kay
bedeceği su miktarından daha az olacağından, toprak rutubeti 
daha fazla olarak kalacaktır. Toprak rutubetinin daha fazla olması, 
fidan tutma başarısını, boy ve çap gelişimini, olumlu yönde etkiley
erek, ağaçlandırmalardaki başarıyı artıracaktır. 

Örtü temizliğinde, mekanik yöntem ve kimyasal yöntem ayrı ayrı 
kullanılabildiği gibi, bazı durumlarda, iki yöntem kombine olara'< 
kullanılabilir. 
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9.2.1 Mekanik Yöntem 

9.2.1.1 insan Gücü ile Diri Örtü Temizliği 

insan gücüyle diri örtü temizliğinde, balta, tahra, çalakop (güre
bi) ve motorlu testereler kullanılır. Dingil yaptığı araştırmasında en 
büyük çapı 15 santimetreyi geçmeyen maki elemanları ile kaplı 
alanlarda, diri örtü temizliğinde, tahra ve gürebinin balta ve motorlu 
yuvarlak testereden daha iyi sonuç verdiğini baltanın maki kesilme
sinde kullanışlı olmadığını bulmuştur (Dingil, 1976, s. 22-23). 

9.2.1.2 Yakma Yöntemiyle Diri Örtü Temizliği 

Ağaçlandırma alanındaki diri ve ölü örtünün ortadan kaldırılma
. s ında kullanılan yöntemlerden biri de yakma yöntemidir. Bu yön
temde kesilen diri örtü ile kesim artıkları alanı örtecek biçimde da
ğıtılarak, biraz kuruyunca, hava koşullarının yangın kültürü için 
uygun olduğu bir mevsim ve günde, yakma işlemi gerçekleştirilir. 

Yakma işleminin tam alanda yapılması gençliğin suyuna ortak 
olacak diri örtü ile tohumlarını da yakacağından fidan tutma başarı
sını artıracağı gibi 2-3 yıl içinde otlanma çok az olacağından, 

bakım giderlerini de azaltacaktır. 

Kantarcı yakma işleminin nisbi rutubetin yüksek olduğu kasım 
ayında, yanacak materyali yarı ıslak durumda yakılması ile 200-
3000C arasında bir yanma sıcaklığı elde edilebileceğini, bu sıcak
lıkta yakılan materyalde organik maddeye bağlı azotun % 50 sinin 
kaybedilebileceğini, buna karşılık küldeki amonyum oranının arta
cağını, ileri sürmektedir (Kantarcı, et all. 1990, s. 462). 

Neyişçi, Antalya yöresinde 1 +0 yaşlı çıplak köklü kızılçam fidan
larıyla, yakılan alanlarla, yakılmayan alanlarda yapmış olduğu di
kimlerde, yakılan parsellerdeki ortalama fidan tutma başarısının, 
yakılmayan parsellerden % 62 oranında daha yüksek; yakılmış 
alanlardaki fidan boylarının 3 yıl sonunda, yakılmayan alanlardaki-
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lerden % 42 oranında, daha büyük; yakılan alanlardaki fidan kök 
bağazı çaplarının, yakılmayan alanlardakilere oranla % 61 daha 
kalın; toplam fidan kuru ağırlığının da yakılan alanlarda, yakılma
yan alanlardakilere oranla 4 kat daha fazla olduğunu bulmuştur. 
Denetimli yakmanın besin maddeleri yararlanabilirliği ve incelenen 
fidan özellikleri üzerindeki etkisinin tümüyle olumlu olduğu sonucu
na varmıştır (Neyişçi, 1989, s. 48-49). 

Bu bilgilerin ışığında, sedir dikim alanlarında, örtü temizliğinde, 
toprağın hafif ıslak olduğu, havanın nisbi rutubetinin biraz yükseldi
ği, ilkbaharda nisan, mayıs, sonbaharda da ekim, kasım aylarında, 
orta şiddette bir denetimli yangın yapılması uygun olacaktır. 

9.2.1.3 Makine ile Diri Örtü Temizliği 

Arazi yapısının uygun olduğu alanlarda, makineli çalışma yap
mak, iş kolaylığı ve ekonomi sağlıyacağı gibi, zaman kazandırıcı 
da olur. 

Sedirin karstik alanlardaki sığ topraklı yayılış sahaları dışında, 
dağ etekleri, Akdeniz ardı ve iç Ege ile iç Anadolu ve Marmara'nın 
bazı yörelerinde makineli çalışma için uygun, sedir ağaçlandırma 
alanları bulunmaktadır. 

Makineli çalışmada, genelde toprak yapısı, iklim topoğrafik ko
şullar, örtü cins ve yoğunluğuna göre, makine gücü, cinsi, ekipman 
ve çalışma yöntemi değişebilir. Çalışmalarda toprağa ve doğaya 
zarar veren makine ve ekipmanlar kullanılmamalı, makineleri kul
lancak operatörler, ağaçlandırma amaçlarına uygun olarak eğitil

melidir. Bilhassa örtü temizliği sırasında üst toprağın taşınmaması
na, çok dikkat edilmelidir. Bunun için seçilen makinelerde ekipman 
olarak tarak kullanılması, toprak taşımasını en aza indirecektir. 

Tolay'a göre, toprak taşınmasında en büyük etken, tarağın te
mizlenen örtü cinsine uygun olması, tarağı kul'~1an operatörün iş 

deneyimi ve ustalığıdır. iyi yetişmiş bir operat , en fazla 2.5 cm 

171 



üst toprağı taşıyarak, gerekli işlemi yapabilmektedir (Tolay, 1986, 
s. 320). 

Genel olarak arazi meyilinin % 0-60 arasında olduğu yerlerde, 
makine ile örtü temizliği yapılabilir. Vejetasyon örtüsünün, bozuk 
koru, bozuk baltalık ve yüksek makilik olduğu yerlerde 180-220 HP 
gücünde paletli traktör, ekipman olarak tarak; makilik ve fundalık 
alanlarda da 80-120 HP gücünde 4x4 lastik tekerlekli traktöre 
monte edilmiş çalı doğrama ekipmanları ile örtü temizliği yapılmalı
dır. 

9.2.2 Kimyasal Yöntem 

Bu yöntemle diri örtü temizliğinde, kimyasal mücadele ilaçları 

(Herbisitler) kullanılmaktadır. Bu yöntemin uygulamada sağladığı 
kolaylıklar yanında, çevre ve doğaya olan zararlı etkileri düşünüle
rek, yaygın olarak kullanılmasından kaçınılmalıdır. 

9.3 Toprak işleme 

Tolay'a göre "teorik olarak toprak işl~me, dikilen fidanın kökleri
ne, yeteri kadar sömürebileceği gevşek yapıda ve yeter derinlikte 
bir ortam sağlamak amacıyla, mevcut örtünün köklenerek ortadan 
kaldırılması, toprak horizonlarının işlenerek bir ölçüde açığa çıkarıl
ması ve karıştırılmasıdır" (Tolay, 1986, s. 319). 

Kantarcı'ya göre de "toprağın işlenmesi esas itibariyle fidanların 
derinlere inen saçaklı bir kök sistemini geliştirmelerini kolaylaştır
mak ve köklerin geliştiği alanda, toprağın su ekonomisini veya su 
ve besin ekonomisini iyileştirmek amacına yöneliktir " (Kantarcı, 

1986, s. 329). 

Ormancılıkta toprak işlemenin amacı: dikilecek fidanlara, dikim 
ortamı hazırlayarak, kök gelişimini kolaylaştırmak; toprağın su 
tutma kapasitesini artırmak; topraktaki su ve bitki besin maddeleri
nin fidan köklerince kolaylıkla alınabilmesini sağlamak; toprağın iyi 
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havalanmasını ve düzenli bir gaz değişimini temin edebilmektir 
(Keskin, 1986, s. 56-57). 

9.3.1 Toprak işleme Şekil ve Yöntemleri 

Toprak işlemesi ve yöntemleri, ana taşa, toprak özelliklerine, 
arazi şartlarına, meyile, yöredeki kuraklık etkilerine ve ağaç· türleri
ne göre değişir (Ürgenç, 1986, s. 183). 

Toprak işlemesi a) Tam alanda , b) Kısmi olmak üzere, iki şekil
de yapılır. 

9.3.1.1 Tam Alan Toprak işleme 

Tam alan toprak işleme pahalı bir yöntem olmasına karşılık, fi
danlarda tutma başarısını ve gelişmeyi arttırıcı etki yaptığı için 
ideal bir yöntemdir. Bu yöntemle toprak işlemesi genellikle erozyon 
tehlikesinin bulunmadığı, arazi meyilinin % 20 den az olduğu yer
lerde, eş yükselti eğrilerine paralel olarak uygulanmalıdır (Ürgenç, 
1986, s. 203). 

9.3.1.2 Kısmi Toprak işleme 

Toprak, şeritler veya ocaklar halinde işlen ir. 

Sedir ağaçlandırmalarında çok taşlık ve kayalık olan karstik 
alanlarda, teras ve ocaklar halinde, kısmi toprak işleme yapılır. 

9.3.1.3 Toprak işleme Derinliği 

Toprak, üst toprak işleme ve derin toprak işeme olarak, iki de
rinlikte işlendiği gibi, ikisinin kombine edilmesiyle oluşan, iki katlı 

toprak işleme biçiminde de işlenebilir. Üst toprak işlemesi, toprağın 
0-30 cm derinlikleri arasında, A horizonunda yapılan işlemedir. 

Derin toprak işlemesi, toprağın genellikle 30-60 cm, gerektiğinde 
de 90 santimetreye kadar katmanlarda yapılan toprak işlemesidir. 
Uygun koşullarda derin toprak işleme, fidan köklerinin toprağa ko-
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layca nufuzunu sağlayarak, tutma başarısını ve gelişmeyi olumlu 
yönde etkileyecektir. Bilhassa kurak yörelerde, yaz kuraklığnın 

egemen olduğu bölgelerimizde, ağır, kompakt bünyeli, derin top
raklarda, derin toprak işleme yapılması, kış yağışlarının toprak için
de kolaylıkla depolanmasını, dikimler için olumlu koşulların oluşma
sını sağlamış olacaktır (Ürgenç; 1986, s. 205-206). 

iki katlı toprak işlemesi birlikte yapılır. Alt toprak riperle işlenir
ken, üst toprak da ağır bir diskaro ile işlenir. 

9.3.1.4 Toprak işleme Yöntemleri 

Ürgenç'e göre "ağaçlandırma yapılacak alanlarda, yetişme orta
mı koşullarına göre toprak işleme yöntemleri seçilir. Ortama göre 
seçilen bu yöntemin, toprak verimliliğini yükseltmesi ve isteğe göre 
(örneğin kurak mıntıkalarda) toprak rutubetini artırması veya aksi
ne (fazla rutubetli ıslak yörelerde) azaltması önem taşır" (Ürgenç, 
1986, s. 207). 

9.3.1.4.1 işçi ile Toprak işleme 

Genelde toprağın kayalık ve taşlık olduğu alanlarda, arazi meyi
lininin % 40'dan daha yukarı olduğu yerlerde, toprak işlemesi insan 
gücü ile yapılır. Sedirin doğal yayılışını ya1Jtığı sığ topraklı karstik 
alanlar, makineli çalışmaya uygun olmadığından, toprak işleme 

insan gücü ile yapılır. Bu alanlarda genelde toprak yüzeyi kalker 
bloklarla kaplı olup, ince toprak materyali bu bloklar arasındaki çat
lak ve boşluklarda bulunmaktadır. Dağ etekleri, düzlükler ve karst 
çukurlarında, toprak derinliği biraz daha artmaktadır. 

Arazi eğiminin fazla olduğu yerlerde, toprak taşınmasını önle
mek ve yağış sularını toprakta depolayabilmek amacıyla teraslama 
yapılır. Teraslar devamlı veya kesikli teras biçiminde yapılabilir. 

Genel olarak, karstik, taşlı alanlar, devamlı terasın yapılmasına 
olanak vermedikleri nden, bu gibi yerlerde 80-100 cm uzunluğunda, 
kesik teraslar yapılır. 
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Teraslar araziye apiike edilmiş teras eksenleri üzerinde 60-80 
cm genişliğinde, 30-40 cm derinliğinde yamacadoğru % 10-30°C 
meyilli olarak inşa edilirler. Bu iş için genelde baltah kazmalar uy
gundur (Şekil 1 ). 

Arazinin çok. daha taşlık ve kayalık olduğu alanlarda toprak işle
mesi toprağın bulunabildiği yerlerde, ocak şeklinde işlenerek, di
kimler buralara yapılır. 

Elmalı Sedir Araştırma Ormanında 1650 m yükseltide, tarafı

mızdan yapılan araştırmada: toprak 1 m uzunluğunda kesikli teras 
ve devamlı teras biçiminde işlenerek, çıplak köklü ve topraklı fi
danlarla dikimler yapılmıştır. Dikimden sonraki sekizinci yıl sonun
da yapılan değerlendirmelerde, toprak işleme biçiminin, fidan tutma 
başarısı ve boy gelişimine etkili olmadığı görülmüştür (Cengiz, 
1990, s. 953). 

Bu araştırma sonucuna göre, bu yöreye eş ekolojik koşullardaki 
sed ir ağaçlandırma alanlarında 80-100 cm uzunluğunda inşa edile
cek kesikli terasıara dikimler yapılabilir. 

Teraslar kesinlikle, toprağın tav halinde olduğu zamanda yapıl
malıdır. Toprak işleme zamanı bölgelere göre değişmekte ise de 
genel olarak, ilkbaharda nisan, mayıs ve haziran ayları ile son ba
harda yağışların düşmesinden sonra, ekim, kasım ayları uygundur. 

9.3.1.4.2 Makine ile Toprak işleme 

Kantarcı'ya göre, toprağın işlenmesinde makine gücü kullanıl
ması ve derinlemesine işlenmesi iyi bir incelerneyi ve isabetli bir 
yöntem + ekipman seçimini gerektirmektedir. Kireç taşı ve benzeri 
anakayadan oluşmuş sığ ve orta derin toprakların riperlenmesi, alt
taki çatiaklı anakayanın üste çıkması ve toprağın taşlığa dönüşme
sine sebep olur. Kireç taşlarından oluşan topraklar, derin de olsa, 
buralarda derinlemesine işlemeler, depo edilmesi beklenen suyun, 
alttaki çatlak sistemden kaçınlmasına sebep olur. Böyle durumlar-
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da, toprağın su kapasitesi artırılacağına, azaltılır ve yetişme ortamı 
daha da kurulaştırılır (Kantarcı, 1986, s. 325). 

-lt--'-- b O -30 c. m. ---;{--
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'-....1 
i'" ... 
ı 

ı 

Şekil 1. Terasın enine kesiti 

Boydak da sığ topraklı karstik alanlarda, yörelere göre, toprak
makine ve ekipman ilişkileri konusundaki araştırma ve gözlemler 
bitirilinceye kadar, çok dikkatli olunması gerektiğini; değilse, yanlış 
işleme ile toprağın taşlı bir hale getirilebileceği, fidan için dikim 
toprağının bulunamayacağı ve topraktaki suyun çatlaklardan aşağı
ya kaçınlmasına neden olunacağını; yine üst toprakta makineli 
bakım çalışması yapılamayacağından, evaporasyonla toprak suyu
nun daha fazla kaybına neden olunabileceğine dikkat çekmektedir 
(Boydak, 1986, s. 42). 

Makineli toprak işlemede, makine olarak paletli ve lastik teker
lekli traktörler; ekipman olarak da diskaro, tekli ve iki soklu pulluk
lar, kazayaklı ve kazayaksız, birli, ikili, üçlü dipkazar kullanılır. 

Örtü temizliği ön bağlantılı tarakla yapılan alanlar: 
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a) Ağır killi topraklar 

Meyil % 0-20 paletli traktöre bağlanan kazayağı takılmış dipka
zarla, eş yükselti eğrilerine paralel olarak, tam alanda derin toprak 
işlemesi yapıldıktan sonra, üst toprak 4x4 lastik tekerlekli traktöre 
bağlanan ağır hizmet tipi diskarolarla, yine eş yükselti eğrilerine pa
ralel olarak işlenir. 

Meyilin % 21-40 olduğu yerlerde, toprak yine paletli traktöre 
bağlanan kazayağı takılmış dipkazarla, eş yükselti eğrilerine para
lel olarak tam alanda derin bir şekilde işlenir. Bu meyilde, erozyona 
neden olmamak için diskaro ile işleme yapılmaz. 

b) Kaba tekstürlü topraklar 

Meyil : 0-20: 4x4 lastik tekerlekli traktöre bağlanan ağır hizmet 
tipindeki diskarolarla, eş yükselti eğrilerine paralel olarak tam alan
da, üst toprak işlemesi yapılır. 

Meyil % 21-40: 4x4 lastik tekerlekli traktöre bağlanan iki soklu 
dipkazar pulluklarla, eş yükselti eğrilerine paralel olarak toprak işle
nerek, teraslar yapılır. 

c) Şayet toprakta (ağır veya kaba tekstürlü olsun) 80 santimet
reye kadar olan derinlikte, su geçirmez sert bir tabaka varsa, top
rak önce ucuna kazayağı takılmış bir riperle işlenerek, bu katman 
kırılır, sonra da ağır bir diskaro ile üst toprak işlemesi yapılır. 

d) Toprakta 0-80 cm derinlikteki toprak tamamen kil veya killi 
balçıktan oluşuyor ise ve bu profil içinde sert bir tabaka yoksa 
(fazla kök de yoksa) kazayağı takılmış dipkazarla, alt toprak işle
mesi, sonra da ağır diskaro ile üst toprak işlemesi yapılır. 

Örtü temizliğinin çalı doğrayıcılarla yapıldığı alanlar: 

a) Meyil : 0-25 arasında ise toprak diskli pulluk veya dip kazar
larla tam alanda işlenir. Daha sonra da ağır bir diskaro ile diskierne 
yapılır. 
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b) Meyil % 25 den fazla ve erozyon tehlikesi varsa, dipkazar'la 
teraslar oluşturulur. 

(Ürgenç, 1986, s. 207-208; Dönmez, 1986, s. 129-130). 

Makineli çalışmalarda, uygulamada paletli traktör olarak 220 HP 
motor güçlü KOMATSU D 85 A 18 ile yine 220 HP motor gücünde
ki FIAT ALLIS AD 20 paletli traktörler kullanılmaktadır. 

Lastik tekerlekli traktörlerden de 100 HP motor gücündeki MB 
Trac 1000 4x4 ile 110 HP gücündeki MB Trac 1100 4x4 lastik te
kerlekli traktörler kulanılmaktadır. 

Dipkazar (2'1i veya 3'1ü ): 

Gücü 180-220 HP gücündeki paletli traktöre bağlanır. Alt top
raktaki tabakalaşmayı veya sert yapıyı kırarak, fidanların köklerini 
kolaylıkla derine salmasına ve toprakta yağış sularının depolanma
sına olanak sağlamak için kullanılır. 

Kazayaklı Dipkazar (2'1i veya 3'1ü ): 

Kazayaklı dipkazarlar derin ve zengin topraklarda, katmanları 
karıştırarak, daha verimli ve fidana iyi bir gelişme ortamı yaratmak 
için kullanılır (Bul, 1986, s. 267). 

iki soklu riper-Pulluk (ağır hizmet tipi): 

80-120 HP gücündeki 4x4 lastik tekerlekli veya 2x4 lastik teker
lekli traktöre, arkadan bağlanabilir. Riperiyle toprağı 45-50 cm, pul
luğuyla da 20-30 cm derinliğinde işleyebilir. Riperi ile alt toprağı iş
lemede pulluğuyla da dikim için düzgün bir teraslama yapmada , 
kullanılabilir. 

Ağır hizmet off-set dalgalı diskaro: 

75-11 O HP gücündeki 4x4 lastik tekerlekli traktöre arkadan bağ
lanır. Toprak işleme derinliği 10-30 santimetredir. Kazayağı ile alt 

178 



toprak işlemesinden sonra, diskaro ile üst toprak işlemesi yapıla
rak, evaporasyonla rutubet kaybını önleyip, toprak rutubetinin ko
runmasını sağlamak için kullanılır (Bul, 1986, s. 268-271; Zoralioğ
lu, 1990, s. 39-42). 

· 9.4 Dikim 

Ağaçlandırmalarda iyi bir toprak işlemesinden sonra sıra, uygun 
orijinierden yetiştirilen kaliteli fidanların, uygun dikim zamanlarında, 
hatasız dikim teknikleriyle, alanlara dikilmesine gelir. 

9.4.1 Fidanın Çeşidi, Yaşı ve Kalitesi 

Ağaçlandırmalarda, yetişme ortamına uygun orijinierden topla
nan iyi kalıtsal niteliklere sahip tohumlardan yetiştirilen kaliteli fi
danların kullanılması, başarının sağlanmasında temel amaçtır. 

Şimşek'e göre "ağaçlandırmalarda başarıyı tespit edebilmek 
için fidanların ağaçlandırma değerlerinin tayin edilmesine gerek 
vardır. Fidanların ağaçlandırma değeri tabirinden; fidanların sökü
mü, saklanması ve taşınmasından sonra, ağaçlandırma alanındaki 
başarı anlaşılmaktadır. Genel olarak, fidanların ağaçlandırma de
ğerleri, fidan kalitesi ile ölçülmektedir. Ağaçlandırmanın başarısı 
ise fidanların ağaçlandırma değerleri ile ağaçlandırma alanlarında
ki çevre şartlarının müşterek etkileşimleri sonucunda ortaya çık
maktadır"(Şimşek, 1987, s. 10). 

Türk Standartlar Enstitüsünce sedir fidanları için, boy, kök boğa
z ı çapı ve gövde-kök oranına (fırın kuru ağırlığındaki) göre, her yaş 
için standartlar yapılmıştır. 

TSE'nin 1 +0 ve 2+0 yaşlı s edir fidanları için kabul edilen stan
darda göre: 
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Fidan En az fidan 

Yaşı kalite sınıfı boyu kök bağazı çapı 

cm mm Gövde-kök oranı 

8 3 milimetreden fazla 3/1 den az 

1+0 . ll 6 3 milimetreden fazla 3/1 den 4/1 ne kadar 

lll 4 3 milimetreden fazla 4/1 den 5/1 ne kadar 

12 3 milimetreden fazla 3/1den az 

2+0 ll 10 3 milimetreden fazla 3/1 den 4/1 ne kadar 

lll 8 3 milimetreden fazla 4/1 den 5/1 ne kadar 

Eler ve arkadaşlarınca Toros sediri fidanlarında yapılan kalite 
sınıflarının belirlenmesi araştırmasında 2+0 yaşlı çıplak köklü sedir 
fidanlarında, fidan boyu ve kök boğazı çapı kriter olarak alınmıştır. 
9 kalite sınıfındaki 2+0 çıplak köklü fidanlarla orman dışı alanlarda 
yapılan dikimlerde fidan kalite sınıflarının tutma başarısına etkili ol
madığı; boy gelişmesi yönünden, en iyi gelişmeyi uzun boylu fidan
ların, kök boğazı çapı gelişmesi yönünden de en iyi gelişmeyi, kök 
boğazı çapı en kalın olan fidanların gösterdiği görülmüştür. Araştır
ma sonucunda 2+0 çıplak köklü sedir fidanları için: kök boğaz çapı 
6 milimetreden fazla, fidan boyu 24 santimetreden uzun fidanlar iyi 
kalitede; kök boğaz çapı 4-6 mm, fidan boyu 16-24 cm arasındaki 
fidanlar orta kaliteli; kök boğazı çapı 4 milimetreden az, fidan 
boyu 16 santimetdreden kısa fidanlar da fena kalitede olarak belir
lenmiştir (Eler, Keskin & Örtel, 1990). 

Dikimlerde çıplak köklü ve polietilen torbalı (tüplü) fidanlar kul
lanılmaktadır. Sedirin optimal yayılış alanlarındaki, sığ topraklı, 

karstik alanlarda, çıplak köklü fidanlarla yapılan ağaçlandırmalar
da, başarı oranı düşüktür. Bu gibi yerlerde, uygulamada daha çok 
2+0 yaşlı fidanlar kullanılmaktadır. Güven'in 1 +0 ve 2+0 yaşlı sedir 
fidanlarıyla yaptığı çalışmada, 2+0 yaşlı fidanların 1 +0 yaşlllara 

göre, daha başarılı olduğu; 1+0 larda başarının düşük olması ne-
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deniyle, dikimierin 2+0 yaşlı fidanlarla yapılması gerektiği öneril
mektedir (Güven, 1975, s. 29; Güven & Cengiz, 1990, s. 219). 

Göller yöresi ve Akdeniz ardında, iyi toprak koşullarının bulun
duğu alanlar ile makineli çalışma yapılan sahalarda, Eğirdir Fidanlı
ğında yetiştirilmiş 1+0 yaşlı çıplak köklü fidanlarla başarılı ağaçlan-. 
dırmalar yapılmaktadır. Eğirdir Fidanlığı, derin ·toprak yapısı ve 
gölün verdiği yumuşak bir iklim özelliğine sahip olduğundan, 1 +0 
yaşlı fidanların kök ve gövde gelişimi, dikim için aranılan boyutlara 
yeterli gelmektedir. 

Saatçioğlu, sığ topraklı, karstik alanlarda, çukur dikimine karar 
verildiği takdirde, mutlaka topraklı fidan kullanılması gerektiğini 

(Saatçioğlu, 1970, s. 387); Boydak da bu gibi alanlarda, ağaçlan
dırmalarda tüplü fidan kullanımanın, esas olması ge:·ektiğini, vurgu
lamaktadırlar (Boydak, 1986, s. 38). 

Tarafımızdan Elmalı-Sedir Araştırma Ormanında 1650 m yük
seltideki deneme alanında, değişik yaştaki, şaşırtılmış ve şaşırtıl

mamış, çıplak köklü ve tüplü fidanlarla yapılan araştırmanın 8. yıl 

sonundaki verilerinin değerlendirilmesine göre sonuçlar şöyledir; 

1+2 yaşlı tüplü %82, 1+1 tüplü,% 74, 2+0 tüplLl% 70, 2+0 çıplak 
köklü % 25, 1 + 1 çıplak köklü % 1 O tutma başarısı göstermiştir. Bu 
sıralama boy gelişimi için de aynı sonucu vermiştir (Cengiz, 1990, 
s. 953). 

Bu araştırma sonucu ve öneriterin ışığında, sedirin optimal yayı
lışını gösterdiği karstik alanlarda yapılacak ağaçlandırmalarda, ya
pılabildiği taktirde 1 +2 ve 1 + 1 tüplü fidan la; şaşırtılmış fidan yetiştir
menin zorluğu ve işin ekonomisi düşünüldüğü taktirde 2+0 yaşlı 
tüplü fidanlar kullanılmalıdır. Özdemir (1980) ve Zoralioğlu (1990) 
da iç Anadolu bölğesinin kurak ve yarı kurak alanlarında, karaçam 
fidanlarıyla, yaptıkları çalışmaların sonucuna dayanarak, bu alan
larda tüplü fidan kullanılmasının, başarıyı artırdığı, bunun da tüplü 
fidan kullanmanın sağladığı avantajiara bağlı olduğunu savunmak
tadırlar(Özdemir, 1980, s.118;Zoralioğlu, 1990, s.132). 
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Sedir ağaçlandırmalarında, tüplü fidan kullanımının sağladığı 
yararlar göz önüne alınarak, mümkün olduğu kadar, tüplü fidan ku
lanımı arttırılmalıdır. Bu amaca yönelik olarak, araştırma kuruluşla
rı tarafından tüp boyutları ve kullanılacak tüp harcı karışımiarı ile il
gili araştırmalar sürdürülmelidir. 

9.4.2 Fidan Söküm ve Dikim Zamanı 

Fidanlıklarda fidan sökümünün, fidanların tam latent (uyku) 
devresinde yapılması gerekir. Çünkü bu devrede fidanlarda kök ve 
gövde büyümesi durmuştur. Kaliteli fidanın en önemli özelliği, dikil
dikten sonra çok çabuk kök yapabilme özelliğinde olmasıdır. 

Tolay'ın Lavender ve Cleary'den (1974) aktardığına göre, "uyku ha
linin dört safhasını tamamiarnıyan fidanlar, ilk baharda iyi bir kök 
büyümesi yapamazlar" (Tolay, 1986/1, s. 71 ). 

Güven, Elmalı fidanlığında 2+0 yaşlı sedir fidanları nda, kök faa
liyetlerinin mart ortalarında başlayarak mayıs ortalarına kadar 
devam ettiğini; bu durumda uygun söküm zamanının, erken ilkba
har olduğunu belirlemiştir (Güven, 1975, s. 41-42). 

Toroslar'da sedirin yayılış alanlarında, genelde kışları oldukça 
şiddetli geçen Akdeniz dağ iklimi egemendir. Bu iklim tipinde yazlar 
sıcak ve kurak, kışlar şiddetli geçer. Kış mevsiminde sıcaklık -30°C 
a düştüğü gibi, yağışların büyük bir kısmı da kar şeklinde yağar. 

Alanlar kış boyunca karla örtülü olup, donlu gün sayısı da çok faz
ladır. Son baharda, bazen geciken yağışlardan sonra, hemen kar 
yağışları başlar. Yine ilk baharda çoğu zaman nisan yağmurların
dan sonra, yağışların düşmediği, uzun bir kuraklık süresi başla
maktadır. Bu nedenlerle, sedir ağaçlandırmalarında, dikim mevsi
mi, oldukça kısadır. Bu sürenin çok iyi kıymetiendirilmesi gerekir. 
Değilse, doğal koşulları zorlayarak yapılacak çalışmalarda, başarı 
beklenmemelidir. 

Güven (1975) Elmalı koşullarında 1500-1600 m yükseltide, 
sedir dikim zamanı için yaptığı araştırmalarda, en uygun dikim za-
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manının sonbaharda kasım, ilkbaharda nisan ayları olarak belirle
miştir. Yağışların uygun gittiği yıllarda ilkbahar dikimlerinin daha 
başarılı olduğunu görmüştür (Güven, 1975, s. 41; Güven & Cengiz, 
1990, s. 219). 

Görüldüğü gibi sedirde dikim .mevsimi oldukça kısa olup. bu 
süre genelde, yağışlı ve soğuk günleri (hatta donlu günleri) kapsa
maktadır. Bu olumsuz koşullarda çalışmak oldukça zor olduğun
dan, işçiler bilhassa çıplak köklü fidanların dikiminde gerekli özeni 
gösterememektedirler. Bu nedenle dikim öncesi ve dikim sonrasın
da çeşitli hatalar yapılmakta, bu hatalardan dolayı da başarı olduk
ça düşmektedir. Bu gibi alanlarda tüplü fidan kullanılması, dikim 
mevsimini uzatacağı gibi, dikim sırasında yapılan hataları da azal
tacaktır (Boydak, 1986, s. 37; Cengiz, 1990, s. 219). 

Sonuç olarak, sedirde dikimierin mümkün olduğu kadar sonba
harda ve tüplü fidanlarda yapılmasında yarar görülmektedir. 

9.4.3 Dikim Yöntemi 

Ürgenç'e göre bir ağaçlandırma sahasında uygun dikim yönte
mini seçerken, aşağıdaki genel kaideler göz önünde bulundurulma
lıdır (Ürgenç, 1986, s. 293.): 

1) Yetişme ortamı koşulları ve özellikle toprak nitelikleri, 

2) Ağaç türü, 

3) Fidan yaşı ve nitelikleri (fidan büyüklüğü, kök kesimi, repikaj 
görmüş olup olmaması, çıplak köklü veya tüplü oluşu vb. gibi), 

4) Yöntemin seri, uygulanabilir ve ekonomik olması, 

Sedir dikimlerinde toprak işlemesi el ile veya makineli çalışma 
yapılan alanlarda işaretlenen yerlerde, kazma veya dikim çapası ile 
30-35 cm derinliğinde ve bir kenan dik olacak biçimde, çukurlar 
açılır, fidan kök boğazı seviyesinden açılan bu dik yüzeyin orta ye-
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rine rutubetli bir toprak parçasıyla tutturulduktan sonra, kökler açı
larak itinalı bir şekilde dikim işlemi yapılır. Genelde dikim işlemi biri 
kazmalı veya dikim çapalı öbürü de bir ucu çatal uçlu bakım çapalı 
olmak üzere, iki kişilik bir dikim ekibi tarafından yapılır. Dikimlerde, 
mümkün olduğu kadar, seçilmiş, eğitilmiş, deneyimli dikim işçileri 

kullanılarak, dikim hataları yaptınlmamaya özen gösterilmelidir. Bil
hassa kök kıvrıklığı olmamasına dikkat edilerek, fidanlar kök boğa
zından 1-2 cm kadar derinlikte, toprak içinde kalacak biçimde, di
kimler yapılmalıdır. 

Tüplü fidaniarta yapılacak dikimlerde de en uygun yöntem, adi 
çukur dikim yöntemidir. Bu yöntemde 30x30x30 cm boyutlarında 
açılan çukurlara fidanlar tam ortaya gelecek biçimde, dikim yapılır. 

Kurak yörelerde terastayapılan dikimlerde, fidanların teras üze
rindeki dikim yerleri, çok önemlidir. Büyükduman'ın (1977) Ankara 
çevresinde 2+0 yaşlı çıplak köklü karaçam fidanlarıyla yaptığı di
kimlerde, en iyi dikim yeri olarak 2 nolu noktayı önermektedir. Bu
rası kazı yapılan yerin orta kısmıdır. Bugün uygulamada dikimierin 
yapıldığı 3 nolu nokta yani arazi meylinin terası kestiği yer rutubet 
bakımından 3. sırada yer almaktadır. Bu noktanın dikim yeri olarak 
3. sırada düşünülebileceğini belirtmektedir (Şekil 2) (Büyükduman, 
1977, s. 89). 

Dikimlerde kesinlikle genel dikim kurallarına uyulmalıdır. Dikim
ler toprak rutubeti 30 santimetreye kadar indiği ve toprağın tav ha
linde olduğu durumda yapılmalıdır. Toprağın dikim derinliğine 

kadar yarı veya tam donmuş hallerinde, dikim yapmak sakıncalı
dır. Ayrıca, çok rüzgarlı ve donlu günlerde, dikimler yapılmamalı, 
fidan kökleri, güneş ve rüzgara karşı açıkta bırakılmamalı, fidan 
kök kıvrıklığına neden olunmamalı, fidan dipleri yeterince sıkıştırı
larak, hava boşluğu kalmamasma özen gösterilmelidir. 
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1. Arazi hattının teras üst şev'ini kastiği nokta. 
2. Teras kazısının orta noktası. 
3. Arazi hattının teras dolgusunun dağ tarafına bakan yüzünü 

kestiği nokta. 
4. Teras dolgusu ortası. 
5. Arazi hattının teras dış şev'ini kestiği nokta. 
6. iki teras arası ortası. 

Şekil 2. Terasta dikim yeri 
(Büyükduman, 1977, s. 40) 

Don tehlikesinin olduğu yörelerde dikimlerden sonra, don atma
larına karşı önlemler alınmalıdır. Özellikle güney yamaçlarda karla
rın erken kalkması nedeniyle dikimlerde çıplak don olayı (don at
ması) çok önemli olmaktadır. Buralarda tüplü fidan kullanılarak ilk 
bahar dikimleri yapılması bu tehlikeyi azaltacaktır. Boydak, dikim
lerden sonra fidanların kök boğazı çevresinde, kök boğazından 5-
1 O cm uzakta 2/3'ü toprağa gömülen 3 tane yassı taş konulmasının 
çıplak don olayını önlemede iyi sonuç vereceğini belirtmektedir 
(Boydak, 1986, s. 38). 
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9.4.4 Dikimlerde Aralık-Mesafe 

Ağaçlandırmalarda aralık-mesafeleri türler için her yörede yapı
lacak aralık-mesafe araştırmaları sonuçlarının dikte ettirmesi gere
kir. Böylelikle istenen ideal aralık-mesafeler sağlıklı olarak saptan
mış olur. Sedirde Ormancılık araştırma Enstitüsünce ülke bazında 
3 değişik aralık-mesafede bir araştırmaya 1990 yılında başlanmış
tır. Bu çalışmada 3.00 mx1.50 m (hektarda 2222 ade), 3.00 m x 
2.50 m (hektarda 1333 adet), 2.00 m.x 1.00 m (hektarda 5000 
adet) aralık-mesafe uygulaması yapılmıştır. Araştırma 2 000 yılın
da sonuçlandırılacaktır. 

Bugün uygulamada Orman Genel Müdürlüğününün 4125 sayılı 
genelgesine göre 3.00 mx1.50m aralık-mesafe uygulanarak hektar
da 2150 adet dolayında fidan dikilmektedir. 

Makine ile tam alanda toprak işlemesi yapılan yerlerde, aralık
mesafe, makineli bakım çalışmasına olanak verecek boyutlarda alı
narak, fidan, işlenmiş alanının orta noktasına gelecek biçimde 
dikim yapılır. Uygulamada sıra araları 3.00 m olarak alınmaktadır. 

9.5 Bakım 

Ağaçlandırmanın başarısının sürekliliği, kültür bakımlarının ak
satılmadan sürdürülmesine bağlıdır. Ağaçlandırma planlanırken, 

ana kural, bakım yapabileceğin kadar sahada ağaçlandırma yap
mak olmalıdır. Çeşitli nedenlerle, bakım yapmaktan kaçınılan ağaç
landırma alanlarında, başarılı olunamayacağı bilinmeli ve bakım 
çalışmaları kesinlikle, zamanında ve yeteri kadar yapılmalıdır. 

Bakım çalışmaları ot alma, çapalama, tamamlama, teras onarı
mı ve sürgün kontrolü gibi işleri kapsamaktadır. 

9.5.1 Tamamıama 

Ağaçlandırmalarda her türlü toplu kurumalar ile dağınık halde % 
15 den fazla kurumalarda, dikimden sonraki ilk vejetasyon mevsimi 
sonunda tamamlamalar yapılmalıdır (Ürgenç, 1986, s. 491 ). 
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9.5.2 Ot Alma 

Ot alma: Dikilen fidanların, su ve besin maddelerine ortak olan, 
fidanın etrafındaki hava hareketlerini engelleyip yüksek ısınma 

meydana getirmeleri sonucu ölümlere neden olan otların, fidan 
çevresi veya teras boyunca, kökleri ile çıkarılıp, temizlenmesi işle-
midir. · 

Otıarın sökülmesi, fidan yakın çevresinde (yaklaşık 50-60 cm 
uzaklığa kadar) elle, daha uzak mesafelerde, ot alma ve çapalama 
işlemi teras boyunca birlikte yapılır. Ot alma işlemi kesinlikle, atla
rın tohum tutmasından önce yapılmalıdır. 

9.5.3 Çapalama 

Çapalamanın amacı, dikim yapılan fidanın etrafındaki toprağın 
kapilaritesinin kırılarak, kapilar suyun evaporasyonla kaybını önle
mek, toprakta kırıntı bünyenin oluşumunu ve havalanmayı sağla
mak, çapalamadan sonraki yağış sularının toprağa nüfuzunu kolay
laştırmak, toprak florasının rekabet etkisini ortadan kaldırmaktır. 

Çapalama, toprağın rutubet ekonomisini düzenlediği gibi, toprağın 
havalanmasını, topraktaki oksijen miktarının ve mikroorganizma fa
aliyetlerinin artmasını sağlayarak, fidan için gerekli azotun oluşma
sını da olumlu yönde etkilemektedir. Çapalama ile toprağın yapısı 
gevşetilir, yüzeydeki kaymaklanma kınldığı gibi, çatlak ve yarıklar 
kapatılarak, büyük rutubet kayıpları önlenmiş olur. 

Ot alma ve çapa işlemine dikimden sonra, fidan çevresinde atla
rın görülmesiyle başlanır ve saha sürekli olarak kontrol edilerek, 
toprakta kaymaklanmanın veya çatlakların oluştuğu dönemlerde, 
tekrarlanır. Çapalamanın yıl içindeki tekrarını, toprak yapısı ve yö
renin o yılki iklim koşulları (bilhassa yağışlar) dikte ettirir. Kuraklığa 
karşı, çapalama son yağışlardan hemen sonra yapılmalıdır. Dikim
den sonraki ilk çapalama işlemi, fidan kök boğazının yaralanmama
sı ve fidan köklerinin zarar görmemesi için dıştan içe doğru, sığ bir 
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şekilde (2-3 cm derinlikte) uygulanarak, fidanındibine çapa vurul
madan, fidanın çevresinde dönerek yapılır. ikinci yıldan itibaren, 
çapalama içten dışa doğru, daha derin olarak yapılır (Keskin, 
1986, s. 64). 

Çapalamanın derinliği, toprak türüne göre değişir. Özellikle 
kumlu topraklarda, derin çapalamadan kaçınılarak, yüzeysel bir ça
palama ile yetinilmelidir. Bu tip topraklarda derin çapa, buharlaşma 
yüzeyini arttıracağından, topraktaki suyun kaybına neden olacaktır. 
Killi topraklarda ise kapilar kanallar fazla olduğundan, yapılacak 
derin bir çapalama ile topraktaki depo edilen sudan fidanların 

azami ölçüde yararlanması sağlanmış olur. Kil oranı yüksek ağır 
topraklarda, birinci çapadan sonra, özellikle fidan çevresinde, derin 
çatlak ve yarıklar açılmaktadır. açılan bu çatlak ve yarıklar, toprak-

taki suyun hızla kaybına, fidan köklerinin kuru hava ile temasına 
neden olduğundan, ağaçlandırma alanlarında kitlesel kurumalar ol
maktadır. Bu gibi alanlar, yaz boyunca sürekli kontrol edilerek çat
lak ve yarıkiarın görüldüğü zamanlarda, çapalama yapılarak, açılan 
bu çatlak ve yarıklar kapatılmalıdır. Özellikle, toprakla malçlama 
yapılması çok yararlı olmaktadır. Bunun için fidanın çevresi, çapa 
veya tırmıkla, etraftan çekilen kuru toprakla 4-5 cm kalınlığında 40-
50 cm çapında örtülür, (Alkan, 1981, s. 51). Antalya Araştırma Mü
dürlüğünce, sedir ve kızılçam dikimlerinde, malçlama konusunda 
bir araştırma çalışması yürütülmektedir. 

Bugün uygulamada bakım çalışması 5 yıl süre ile sürdürülmek
te olup, işlerin zamanlaması aşağıya çıkarılmıştır. 

1. Yıl mayıs-haziran aylarında ot alma+ çapa 
Temmuz sonu -ağustos başı çapa 

2. Yıl mayıs-haziran ayında ot alma +çapa 
Temmuz sonu-ağustos başı çapa 

3. Yıl mayıs-haziran ayı ot alma + çapa+ sürgün kontrolü 
4. Yıl gözlem yılı, gerekirse bakım yapılır. 
5.Yıl sürgün kontrolü yapılır. 
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Ağaçlandırma alanı kontrol edilerek, bakım çalışmalarının sür
dürülüp, sürdürülmeyeceğine karar verilir (Boynueğri, 1991, s. 4). 

Sedir yayılış alanlarındaki ağaçlandırmalarda, kesim artıkları ve 
diri örtünün yakılarak saha hazırlığının yapılması, dikimden sonraki 
bakım çalışmalarını azaltmaktaqır. Elmalı Sedir Araştırma Orma
nında 1650 metrede taşlı, kırmızı kahverengi renkte, ince kumlu 
balçıklı toprakta tarafımızdan yapılan araştırmada: Kontrollu yan
gın kültürü yöntemiyle hazırlanan alanlara, çıplak köklü ve tüplü fi
danlarla, son baharda dikimler yapılmıştır. Dikimden sonra, karların 
erimesiyle bütün alanlarda, çökme nedeniyle açığa çıkmış fidan 
kök boğazları doldurulmuştur. üç yıl boyunca 3 bakım şekli uygu
lanmıştır. 1) Kontrol: hiç bir işlem yapılmadı. 2) Bir çapalama: her 
yıl haziran başında bir kere çapa yapıldı. 3) iki çapalama: her yıl 
haziran ve ağustos ayları başında olmak üzere iki kez çapa yapıl
dı. Araştırma süresince iki yıl boyunca, alanda fazla bir otlanma gö
rülmedi. 3. ve 8. yıl sonunda yapılan değerlendirmelerde, bakım 
şeklinin, fidan yaşama yüzdesine ve boy gelişimine etkili olmadığı 
ortaya çıkmıştır (Cengiz, 1990, s. 953). Bu araştırma sonucuna 
göre, bu yöreye benzer ekolojik koşullardaki alanlarda, yangın kül
türü uygulamanın, otlanmayı azaltarak, bakım çalışmalarını kolay
laştıracağını söyleyebiliriz. 

Makineli toprak işlemesi yapılan alanlarda, bakımlar damakineli 
olarak yapılır. Alkan'a göre% 0-15 meyilli alanlarda, çapraz olarak; 
% 15-35 meyilli alanlarda tek yönde 65-85 HP gücündeki 2x4 lastik 
tekerlekli traktöre bağlanan as malı diskaro veya 11 O HP gücündeki 
4x4 lastik tekerlekli traktöre bağlanan çekmeli diskaro ile sürüm ya
pılır (Alkan, 1981, s. 49). Sürümden sonra, fidan diplerinde insan 
gücü ile ot alma ve çapalama işlemi uygulanır. Makineli bakım ça
lışmaları da insan gücü ile yapılan bakımlardaki genel kurallara 
uygun olarak yapılmalıdır. 
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9.5.4 Sürgün Kontrolü 

Ürgenç'e göre sürgün kontrolü" sahadan uzaklaştırılan ağaç ve 
diğer odunsu bitkilerin, kesilen gövde, kök veya toprakta kalan kök 
parçalarından fışkıran ve kuvvetli gelişen sürgünlerin, fidanlar için 
boğrna tehlikesi yaratmamak üzere kesilerek, uzaklaştırılmasıdır 

(Ürgenç, 1986, s. 474). 

Ağaçlandırma alanlarında, kök ve gövde artıklarından çıkan sür
günler, yaşıyan fidanlarla, daha çok ışık mücaedelesi yaparak, on
ların cılız kalmalarına ve sonunda da boğularak ölümlerine neden 
olmaktadır. Bu nedenle , diri örtünün yoğun olduğu ağaçlandırma 
alanlarında, yeteri sıklıkta tekniğine uygun bir sürgün kontrolü ya
pılmalıdır. Sürgün kontrolününü, ilke olarak, vegetasyon devresi 
içinde (genellikle haziran ayı içinde),sürgünlerin toprak yüzeyinden 
20-30 cm yükseklikten kesilerek yapılması, ileriki yıllarda sürgün 
kontrolünü kolaylaştırcaktır. Sürgünlerin vejetasyon devresi içinde, 
20-30 cm yükseklikten kesilmesi, yeni cıkacak sürgünlerin daha 
zayıf ve boylarının, daha kısa olmasına neden olduğundan , bakım 
çalışmalarını azaltacaktır. Yoksa, yaz ortasında temmuz-ağustos 
aylarında yapılacak bir sürgün kontrolü, bir anda kuvvetli güneş 
ışığının yakıcı etkisiyle, fidanların taze sürgünlerinde yanmalara 
neden olur. Yine ilke olarak, sürgün kontrolü, fidanların biyolojik ba
ğımsızlıklarını kazanarak, boylarının sürgün boylarının aştığı za
mana kadar sürdürülmelidir. Uygulayıcı ağaçlandırma alanındaki 

sürgünlerin yoğunluğu ve fidaniara verebileceği zararları göz 
önüne alarak, yeterli sürede ve sıklıktabir sürgün kontrolü çalışma
sını sürdürmekten kaçınrnamalıdır. ilk yıllarda başarılı olmuş bir 
ağaçlandırmanın, ileriki yıllarda, yeterince sürgün kontrolü yapılma
ması nedeniyle, kuruyup gideceği bilinmelidir. 
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1 O. SEDiRi N MEŞCERE BAKIMI 

10.1 Giriş 

Meşcereninin kurulmasından, hasatma kadar, uygulanan tüm 
silvikültürel işlemler, meşcere bakımı kavramına girer. Bu süre için
de yapılan tüm uygulamalar, yetiştirme amacına yönelil5tir. Bu ne
denle, meşcere yetiştirme (Saatçioğlu, 1971. s. 2) ya da meşcere 
bakımı (atay, 1984, s. 2) deyimlerinin, aynı anlamı verecek biçimde 
kullanıldığı görülmektedir. Diğer yandan, meşcereler ormanın birer 
yapı taşlarıdır. Sonuçta, yapılan yuygulamalar ormanın tümü için 
olmaktadır. Geniş anlamda, orman bakımı deyiminin uygun olacağı 
düşünülmektedir. Bu deyime Avrupa literatüründe de rastlanmakta
dır (Saatçioğlu, 1971, s. 2). 

Yetiştirmenin amacı, planlı uygulamalarla , meşcereyi, yetişme 
yeri koşullarına göre, potansiyel verimin en iyi biçimde elde edilebi
leceği düzeye ulaştırabilmektir. Bu nedenle, silvikültürün önemli bir 
yeri vardır. Amenajman tüm bilgilere dayalı olarak plan düzenler. 
Silvikültürde de eksiksiz, bütün bilgilere gerek vardır ve bunlar uy
gulamalarda, tümü ile dikkate alınmalıdır. 

Meşcere bakımı; gençlik bakımı, sıklık bakımı ve aralamalar 
olarak üç ana bölümde toplanmaktadır. Yetiştirmede uygulanan sil
vikültürel işlemlerde, alt tesis ve budama da bulunup, bunlar da 
meşcere bakımı içinde yer alır (Saatçioğlu, 1971, s. 9). 

Meşcerenin çağına göre, bakım işlemi uygulanır. ilk yılfar genç
lik, sıklık oluştuğunda ulaştığı çağ, sıklık çağıdır. Bunlar için gençlik 
ve sıklık bakımları yapılmaktadır. Sıklık çağından, meşcerenin 

gençleştirme çalışmaları başlayıncaya kadar yapılan bakımara da 
aralama adı verilmektedir. 

Meşcere bakımında, belli çağlar için yapılan işlemler, bunların 
amacı, genel anlamda benzerdir. Yetişme yeri koşulları, türün biyo
lojik özellikleri ve yetiştirme amacına göre, gerekli işlemler uygula
nır. 
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10.2 Meşcere Bakımı 

Meşcere bakımı, gençlik, sıklık bakımı ve aralama olarak üç 
ana bölümde toplanır. Sedir türünde yapılması uygun görülen iş

lemler olarak, bunlar aşağıda özetlenmiştir. 

10.2.1 Gençlik Bakımı. 

Gençlik bakımında başlıca; gençliğin zararlardan korunması, ot 
alma ve çapa, boğma tehlikesinin ölenmesi, zarar görmüşlerin alın
ması, seyreltme, karışımın düzenlenmesi, tamamlama ve azman
larla mücadele işlemleri yapılır. 

Sedirde de gençlik bakımı her türde olduğu üzere çok önemlidir. 
Bakım yapılmayacak ya da yeterince ve gereğince yapılamayacak
sa gençliği getirmek için çaba harcamak, anlamını yitirir. Gençliğin 
durumu, yetişme yeri koşulları, ne yapılmasını gerektiriyorsa, bun
lar eksiksiz uygulanmalıdır. Yukarıda belirtilen işlemlerin hepsinin, 
her yerde yapılması gerekmeyebilir. ayrıca, bu konuda zaman ve 
sayı belirlenmesi de hatalı olur. 

Gençlik bakımında uygulanan işlemler, genç fidanların yaşama
sına yöneliktir. ilk kurak dönem çok önemlidir. Çimlenen tohumlar
dan gelen ya da dikimle getirilen fidanlar, kurak dönem sonunda, 
önemli ölçüde kayıplara uğramaktadırlar. Çatiakiı yapı bulanan 
sedir yayılış alanında, toprağın çok geçirgen olduğu ve vejetasyon 
döneminde önemli su açığı bulunan yerlerde, sedir dikimlerinde ke
sinlikle tüplü fidan kullanılması gerekmektedir. Ne var ki bu konuya 
önem verilmemekte, çıplak köklü fidanlarla dikim yapılmakta, genç
lik bakımı ile bunların yaşatılabilmesine çaba harcanarak, bu alan
lara bakım uygulanmaktadır. Sonuçta başarı elde edilememekte ve 
yapılan masratlar boşa gitmektedir. 

Yaşayabilecek gençliğe, geregınce bakım yapılmaması 

nedeniyle, alanda başarısızlık durumunun yaratılması ya da başa
rısız gençliğe, bakım yapılarak, yeterli duruma getirilabileceğinin 
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beklenmesi, teknik ormancılık yönünden bağışlanamaz büyük bir 
eksikliktir. Önemli kayıpların yaratılması söz konusudur. Her ne bi
çimde olursa olsun, başarısızlık nedeniyle alanın belli orandaki bö
lümü ya da tümü boş kaldığında, bu sahanın yeniden kazanılması, 
her geçen yıl daha da güçleşmektedir. Giderler, o oranda artmakta
dır. Ayrıca, alan boş kaldığı sürede, ortaya çıkan artım kayıpları 
söz konusudur. Bunlar geriye kazanılamaz. Tüm bu ekonomik 
tablo, uygulamada yapılan eksik ya da hatalı işlemlerin sonucu or
taya çıkmaktadır. 

Bir hektar alanın, gençleştirme maliyeti; genel ortalama artım 
olarak bir yıllık artım; bir metreküp sedirin fiyatı; yapılan bakım 

masrafları, tümü ile birlikte düşünülüp, değerlendirilmelidir. 

ilk kurak dönem atıatıldıktan sonra, kalan fidanlar büyük bölümü 
ile yaşamlarını sürdürebilmektedirler. Fakat ikinci vejetasyon döne
minde şiddetli kuraklık olması durumunda, bunlarda da kuruma ol
maktadır (Boydak, Eler & Pelivan, 1989). ikinci hatta üçüncü veje
tasyon dönemini atlatabilenler, kalan fidan olarak kabul edilebilir. 

ilk üç vejetasyon dönemi kritik devreyi oluşturmaktadır. Bu süre 
içinde, ana amaç fidanların yaşatılması olmalıdır. Önemli etkili fak
tör sudur. Ot alma ve çapa işlemi gereğince uygulanarak, fidanların 
su ekonomisine katkıda bulunulmalıdır. 

Çapa işlemi kapiler yapıyı bozduğundan, evaperasyonu azalt
maktadır. Böylelikle, topraktaki su kaybı olabildiğince önlenmekte
dir. Ot alma işlemiyle de fidanların büyüme alanındaki rakip bitkiler, 
sahadan çıkarılmakta, bunların fidanın su ve bitki besin maddeleri
ne ortak olmaları önlenmektedir. Ayrıca, daha hızlı büyüyebilen ot 
ve çalıların, fidanları baskı altına almaları ve boğma tehlikesi gide
rilmektedir. 

Fidanlar üçüncü kurak dönemi atlattıktan sonra, eğer kalan 
gençlik çok sık ise, ön seyreltme yapılmalıdır. Yalnız, bu seyreltme-
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nin, gençlik bakımı olarak yapılan seyreltmeden (gevşetme) ayrıca
lığı bulunan, bir işlem olacağı, göz önünde tutulmalıdır. Burada 
amaç, çok sık gelmiş, bir birinin gelişmesine engel olacak durum
daki fertlerden bir bölümü çıkarılarak, fidanıara daha geniş büyüme 
alanı sağlanmasıdır. Gençlik bakımı içinde yer alan seyreltme, 
alanda kalacak bireylerin seçilmesi, diğerlerinin sahadan çıkarıla
rak, bunların, kalan tertlerle mücadeleye girmelerinin önlenmesi, 
alanın potansiyel su ve bitki besin maddelerinin, kalan fertler tara
fından alınarak, daha fazla gelişme yapabilmelerinin sağlanması 
amacına yöneliktir. 

Gençlik belirli bir düzeye ulaştıktan sonra üzerinde siper varsa, 
alanın boşaltılması gerekir. Bilindiği gibi, burada kıstas, gençliğin 
yeterli sıklıkta olması ve genç fidanların yaşamlarını sürdürebilecek 
duruma ulaşmalarıdır. Fidanlar siper altında, açık alana oranla, be
lirgin bir biçimde, daha az gelişme göstermektedirler (Kantarcı, 

1986, s. 37; 1987-a, s. 32) Seyreltme işlemine girilmeden önce, 
saha boşaltılmalıdır. Yetişme yeri koşulları dikkate alınarak, boşalt
ma kesimlerinin mümkün olan erken tarihte yapılması, bir çok yön
den yararlı olur. Boşaltma zayiatının en aıt düzeye indirilebilmesi 
için de bu işler kışın kar üzerinde yapılmalıdır. Sedir alanlarında 
alışılagelmiş durum yönünden, kışın çalışma yadırganabilir. Ancak, 
bu konuda olabilirlikler zorlanmalı, bu konu özendirilmeli ve gerçek
leştirilmeğe çalışılmalıdır. 

Sedir yayılış alanı, çatiakiı ana kayanın hakim olduğu bir yapı 
göstermektedir. Bu nedenle sedirde seyreltme işlemi için acele 
edilmemelidir (Boydak, 1986, s. 34; Kantarcı, 1987-b, s. 26). Çatıa
ğı bularak iyi gelişme gösterebilen istikbal fertlerinin belirgin duru
ma gelmeleri beklenmelidir. Sedir, gençlikte bu biçimde bir işleme 
tolerans gösterebilmektedir. Erken yaşlardaki gelişmeye göre, ya
pılacak bir seyreltme işleminde, ileride çatiağı bularak potansiyel 
gelişmeyi yapabilecek bireylerin seçilmesinde, isabet derecesi aza
labilmektedir. 
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Ancak, çok sık gelmiş gençliği de bu görüş nedeniyle, belli bir 
yaşa gelinceye kadar hiç bir işlem yapmadan olduğu gibi bırakmak 
doğru olmaz. Bu sık gençlik içinde yukarıda değinildiği üzere bir ön 
gevşetme diyebileceğimiz uygulama ile çıkarılabilecek fertler bulu
nabilir. Bozuk formlu, gelişmesi zayıf, tepe sürgünü sağlıksız fert
lerden bazıları çıkarılarak, kalan fidaniara biraz "daha geniş büyü
me alanı yaratılabilir. 

Boşaltma işlemi yapılıp, alanda zarar görmeden kalan fertler 
belli olduktan sonra yetişme yeri verimliliğine göre, gençlik belli bir 
boya ulaşıp, iyi gelişerek sivrilmiş fidanlar belirgin duruma geldiğin
de, seyreltme işlemi uygulanmalıdır. Burada kalacak fidanlar için 
karar vermekte, çok dikkatli olunmalıdır. Bir şablon uygulanması, 
belli bir aralık mesafe düzeni yaratılmağa çalışılması, hatalı olur. 
Çünkü önemli konu çatiakiı yapıda., ana kaya yarıklarını bulup, 
köklerini buralara indirerek, iyi gelişme yapabilmiş, gelecekte de bu 
gelişmesini devam ettirebilecek fertlerin, alanda bırakılabilmesidir. 
Bu nedenle, birbirine çok yakın fakat iyi gelişmiş fertler ya da bir bi
rinden oldukça uzakta, aynı durumdaki bireyler, alanda kalabilir. 
Aralık-mesafe düzeni kurma çabasıyla, istenen aralıktaki, gelişme
si geri kalmış ferdi sahada bırakıp, biraz daha uzakta ya da daha 
yakında fakat gelişmesi iyi olan fidan çıkarılmamalıdır. 

Gençliğin, üçüncü kurak dönemi de atiatarak istenilen sıklıkta 

ya da daha sık olarak alanda kalabilmiş olması önemli bir konudur. 
Bu durumdaki bir gençlikte, isabetli seyreltme yapılabilmesi şansı 
artmaktadır. Bunun tersi durumda, alanda pek fazla sayıda fidan 
yoksa, iyi gelişme gösterernemiş fertterin boşluk yaratılmaması için 
sahada, istemeyerek de olsa, bırakılması zorunluluğu doğar. 

Sedir yayılış alanının iklimi ve arazi yapısı nedeniyle, bu türün 
gençliği olabildiğince sık getirilmeğe çalışımalı, seyreltme işlemi 

için acele edilmemelidir. Ancak, gençlik çok sık durumda ise üçün
cü kurak dönem atıatıldıktan sonra, bir ön işlem uygulanarak, çıka

rılması uygun görülen bazı fertler alınıp, kalanlara daha geniş bir 
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büyüme alanı yaratılmağa çalışılmalıdır. Gençlik belli bir gelişmeye 
ulaşıp,. çatlakları bulan fidaların belirgin duruma geldiklerine karar 
verildikten sonra, en uygun bir seyreltme işlemi yapılmalıdır. 

Sedirde, seyreltme işleminde, iyi gelişme göstermiş fertler, ola
bildiğince çok sayıda, sahada bırakılmağa çalışılmalıdır. Böylelikle, 
sıklık bakımı yapılırken, kalacak olanların seçiminde, doğru karar 
verebilme şansı artırılmış olur. 

Gençlik bakımını bir diğer bölümü de tamamlamadır. Sedirde 
yaşayan fidanların belli olması için üçüncü kurak dönemin geçmesi 
gerektiğine yukarıda değinilmiştir. Tamamlama işlemi, gençlik gel
meyen boşlukların deldurulması olduğundan, burada ilginç bir 
durum ortaya çıkmaktadır. Sedirde gençleştirme alanlarında, genç
liğin yaşama şansı her geçen yıl azalmaktadır. Saha boş kaldığı 
sürece yabanlaşmakta ve bozulmaktadır. Bu nedenle, üçüncü 
kurak dönem sonu beklenmeden ölümlerin büyük ölçüde meydana 
geldiği ilk kurak dönem sonunda, tüplü fidanlarla tamamlama yapıl
ması ve ileriki yıllarda da buna devam edilmesi gerekir. Uygun yer
lerde çizgi ekimi ile tohumla da tamamlama yapılabilir. Homojen bir 
dağılımda, yeterli gençlik elde edilineeye kadar, tamamlama yapıl
masını gerektirecek alanlar bulunabileceği, göz önünde tutulmalı
dır. 

Sedir, özellikle gençlikte azman yapabilme eğiliminde değildir. 
Genç fidanlar, oldukça dar ve sivri tepelidir. iyi gelişme gösteren fi
danlarda, farklı bir boylanma görülürse de bunlar daha iyi büyüme 
ortamı bulduklarından, bu duruma gelmişlerdir. iyi gelişme göste
ren fertlerin olabildiğince sahada kalmaları gereğine yukarıda deği
nilmiştir. Bu nedenle, boylu, iyi gelişmiş fidanlar, etrafındaki iyi geli
şernemiş fidaniara göre azman görünümünde olsalar da iyi 
büyümüş fertler bir birlerine göre azman değillerdir. Azman görüşü 
ile bu fidanların çıkarılmaları kesinlikle hatalı ve meşcerelenin gele
ceği yönünden yanlış olur: Çatiakiı yapıyı bulmuş, iyi bir gelişme 
göstermiş fidanlan, azman olarak niteleyip, alandan çıkarmakta 
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acele edilmemelidir. Uygulamada sık sık görülen ve çoğunluktaki 
fertler üzerine işlem yapılması görüşünden kaynaklanan düşünce 
ile gelişmesi geri kalmış fertlerin sahada bırakılarak, istikbal meş
ceresini bunlar üzerine kurulması düşüncesi ve çabası, gelecekte 
enanlması mümkün olamayacak sonuçlara yol açar ve düzeltilmesi 
olanaksız tablolar yaratır. Bu tür gelişmesi geri kalmış fidanlar 
daha o çağda kendilerini belli etmişlerdir. Bunlar beklenen gelişme
yi gösterememektedirler. Bunların bir çoğu çatlakları bulup kökleri
ni derinlere indiremediğinden bu biçimde yaşamını sürdürrneğe 
çalışmakta, bir süre sonra da kuruyarak alanı terk etmektedirler. 

Sedirde, gençlik bakımında azmanlarla mücadele konusu, yuka
rıda değinilen nedenlerle, önemli bir yer almaktadır. Bu durum göz 
önünde bulundurularak, hatalı ve onarımı mümkün olamayacak so
nuçlara meydan verilmemesi için ön gevşetme ve normal seyrelt
me işlemlerinde acele edilerek, bu tür iyi gelişmiş fidanlar, azman 
olduklarına karar verilerek, alandan çıkarılmamalıdır. Sıklık bakı
mında buna karar verilebilmesi için bir fırsat daha bulunduğu, gere
kiyorsa o zaman sahadan çıkarılabileceği, gerekli çare olarak dü
şünülmelidir. Fakat bu tür iyi gelişmiş fidanlar, seyreltmede 
çıkarılırsa, bunları tekrar kazanma olanağı bulunmadığı unutulma
malıdır. 

10.2.2 Sıklık Bakımı (Ayıklama) 

Meşcere bakımında, sıklık bakımının önemli bir yeri vardır. 

Gençlik getirildikten sonra, tüm çabalar bunun yaşatılmasına ve 
büyütülmesine yöneliktir. Belli bir düzeye ulaştıktan sonra da sey
reltme işlemi yapılarak, gelişmenin kalan fidanlar üzerinde toplan
masına, bunların daha fazla büyüme yaparak, sahayı kapatmaları
na çaba gösterilir. 

Sıklık çağına ulaşıldığında, sıklık bakımı uygulanarak, meşcere
nin kuruluşunun ilk temeli atılır. Bu nedenle sıklık bakımı yapılır
ken, bilgili ve dikkatli olmak ve bu işe büyük bir önem vermek gere-
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kir. Sıklık bakımında yapılacak hatalar, meşcerenin ileriki çağların
da onarılması mümkün olmayacak durumlar yaratabilir ve istenme
yen tabloların ortaya çıkmasına yol açabilir. 

Seyreltme yapılırken azman olup, olmadığına; kökleri çatlakları 
bulup, bulmadığına karar verilerneyen fertlerin bir süre daha alan
da bırakılması ve sıklık bakımında durumun değerlendirilmesi bu 
nedenle uygun görülmektedir. Ayrıca, geçen süre içinde, alanda 
kalmaları arzu edilmeyenlerle birlikte, çıkarılması gereken fertler 
için de en uygun işlemin yapılabilmesi şansı sıklık bakımında elde 
edilir. 

Uygun bir işlemle, normal kuruluşa ulaşmada ve meşcerenin 
gelişmesinin sürdürülmesinde, olumlu adımlar atılabilir. Buna karşı
lık, hatalı uygulamalarla, meşcere kuruluşu bozulabilir, ileride ona
rımı güç ya da olanaksız durumlar yaratılabilir. Sonuçta da meşce
renin gelişmesi duraksamaya uğratılabilir. Uzun dönemde, alanın 
potansiyel verimi elde edilemez ve sonuçta ekonomik kayıplara yol 
açılır. 

Seyreltmede olduğu gibi sıklık bakımında da acele edilmemesi 
uygun olur. Ancak, acele edilmemesi uzun süre bekleyip, geç ka
lınması anlamına da gelmemelidir. 

Sık büyümeden ötürü gelişme kayıbı olacağı açıktır. Fakat, 
diğer yandan istikbal fertlerinin seçimine karar verilmesi söz konu
su olduğundan, durum son derecede önemlidir. isabetli karar veri
lebilmesinde bazı kuşkular varsa, bir süre daha beklenilmesi yeğle
nebilir. Böyle bir durum bulunmayan yerlerde, mümkün olan en 
erken bir zamanda, sıklık bakımı yapılmalıdır. 

Yukarıda da değinildiği üzere, sedir, azman yapma eğilimli bir 
tür değildir. Gelişmesi iyi olan boylu fertler, azman eğilimli oldukları 
için bu durumda değillerdir. Lokal yetişme yeri koşulları iyi olan bir 
yer bulmuş, kökünü çatlaklardan, derinlere indirebilmiş, başlangıç-
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tan beri iyi gelişme yapabildiğinden ve büyüme enerjisi yüksek ol
duğundan, bu duruma gelmiştir. Bu tür iyi gelişmiş bireylerin yakı
nında, aynı durumda ya da bunlara yakın büyüme yapabilmiş bire
yler vardır. Bunların alanda kalmaları gerekir. Azman olduğu 

düşüncesi ya da ileride azman yapacağı görüşü veya fertlerin ya
kınlığı gibi nedelerle,bu gibi gelişmesi iyi fertlerin, alandan çıkarıl- · 
masından, kesinlikle kaçınılmalıdır. 

Sedirde sıklık bakımı zamanı, fertler arasında bırakılacak aralık 
mesafe, dolayısı ile hektarda kalacak, yaklaşık birey sayısı konula
rında, rakama dayalı bilgi verebilmek güç olup, aynı zamanda sa
kıncalı görülmektedir. 

Sedirde idare süresi uzundur. Kısa zamanda belli bir çapa ula
şılması amacı, türün biyolojisi, yayılma alanının yapısı, sedirin özel 
önemi ve değeri göz önüne alındığında, söz konusu edilmemelidir. 
Bu nedenle, sıklık çağına olabilir en erken yaşta ulaşabilmek, der
hal sıklık bakımı yaparak, kısa olan idare süresinde, bir an önce ilk 
aralama çağını yakalayabilmek ve kalan zaman içinde de gerekli 
aralamalar yaparak, meşcereyi hasada getirebilme sorunu bulun
mamaktadır. Sıklık bakımına girilmesine, meşcerenin durumuna 
göre uygulayıcı karar vermelidir. 

El kitabının ilgili bölümlerinde, sedir gençleştirilmesindeki sorun
lar, ayrıntılı biçimde dile getirilmiştir. Çoğu kez, gençlik istenilen 
sıklıkta getirilememektedir. Gelen gençlikte de çatlakları bulup, iyi 
gelişme yapabilen birey sayısı pek fazla olamamaktadır. Ayrıca bu 
gibi istikbal fertlerini belirleyebilmede, isabetli karar verilebilmesi 
güçlükleri ve kuşkuları bulunmaktadır. Tüm bu nedenlerle, sedirde 
sıklık bakımının zamanı ve kalacak ağaç sayısı konusunda çok de
ğişik durumlar ortaya çıkabilmektedir. Her bir yöre, yöre içinde her 
bir yer dahası her bir yer içinde de lokal küçük alanlarda farklı ye
tişme yeri özellikleri, buna bağlı olarak da değişik gelişme görüle
bilmektedir (Kantarcı, 1985, s. 34; Senitza, 1988; Ata, Demirci & 
Yavuz, 1990, s. 455). Buralarda dikkatli ve ayrıntılı uygulamalar ge-
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rikir. Sedirde, küçük alanlarda, sabırlı ve son derecede dikkatli iş

lemler yapılması zorunluğu vardır. 

10.2.3 Aralama 

Sıklık bakımından sonra, meşcerede gençleştirme çalışmasına 
başlanıncaya kadar yapılan uygulamalara aralama adı verilir. Bu 
dönem, değişik gelişme evrelerini içerir. Direklik ya da sırıklık çağı; 
ince, orta ve kalın ağaçlık çağları bu devrede yer alır. Yeni getirilen 
meşçerelerde zamanında gençlik ve sıklık bakımı yapılarak düzenli 
bakım rejimi ile yetiştirilen alanlarda bu çağlar ve bunlara uygun 
aralama kesimleri söz konusu olur. Fakat, bu günkü aktüel kuruluş
taki doğal sedir meşcerelerimizde bakım kesimlerine beklenen 
cevap alınamayanlarda, bakım yapılmaktan kaçınıldığından; var 
olan her meşcerede aralama kesjmleri, tüm bu yukarıda belirtilen 
çağları kapsamayabilir. 

Aralamanın amacı, alanda kalacak bireylerin belirlenerek, dolgu 
ve siper işlevi bulunanlar dışında, bunların gelişmesine engel olan 
fertlerin, tepe tacının açılmamasına özen gösterilerek, alandan çı
karılıp, sahanın, potansiyel yetiştirme gücünün, kalan fertler üzerin
de toplanması, alanı gençleştirmeye sokacak iyi bireylerin yetiştiril
mesidiL 

Aralama kesimleri ile ilgi!i genel tanım ve açıklamaların ışığın
da, sedirde durum aşağıda özetlenmiştir. 

Sedir türünün ülkemizde geniş bir yayılış alanı bulunmaktadır. 
Eski yıllardan beri, ağır bir baskı altında kalmış ve önemli ölçüde 
tahribata uğramıştır. Sonuçta, günümüzde çok değişik tablolar or
taya çıkmış bulunmaktadır. Yaşlı, kuruluşları bozulmuş sedir meş
cerelerinin, bakım kesimleriyle, normal kuruluşa ulaştırılabilmeleri, 
mümkün görülmemektedir. Bu gibi meşcereler gençleştirmeye 

konu alanlar olup, temizleme kesimleri yapılarak, sırası gelince, 
gençleştirmeye sokulmalıdır (Kalıpsız & Eler, 1984, s. 14). 
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Genç meşcerelerde, aralama kesimleri uygulanmalıdır. Sedir, 
gençliğinde baskıya uzun süre dayanabilmektedir. Üstü açıldıktan 
sonra, hızlı bir büyüme yapabilmektedir (Kalıpsız & Eler, 1984, s. 
6). Bu gibi yerlerde, bakım kesimleri beklenen yararı sağlayabilir. 

Uzun süre sık büyümüş, zamanında bakım yapılmamış, yaşı 

idare süresinin yarısına ulaşmış ya da bunu geçmiş olan meşcere
lerde, aralama kesilerine, beklenen cevap alınmamaktadır (Eler, 
1990, s. 21). Bu gibi yerlerde de yaşlı ve kuruluşu bozulmuş meş
cereler için önerilen, gençleştirme sırası gelinceye kadar, temizle
me kesimlerinin yapılması uygun görülmektedir. 

Yeni yetiştirilen sedir meşcerelerinde, zamanında seyreltme, 
sıklık bakımı uygulanmış alanlarda, aralama kesimleri, gereğince 
yapılmalıdır. Düzenli bakım kesimleriyle, bu meşcerelerde optimal 
kuruluşa ulaşabilmek mümkün olur. Optimal kuruluşa ulaşıldığında, 
ağaç serveti ve artırnın bugünküne oranla, en azından 2-3 kat 
daha zengin ve verimli olacağı ortaya çıkmaktadır (Evcimen, 1963, 
s. 78). 

Sedir, yayılış alanının yapısı gereği olarak, sık ve kapalı meşce
re yapamamaktadır. Toprağın su ve bitki besin maddesi içeriği ile 
ana kayanın çatiakiı yapısı, birim alandaki fert sayısını kısıtlamak
tadır. Yetişme yeri potansiyelinin belirleyici etken olarak ortaya çık
tığı bu durum nedeniyle birim alanda olabileceğinden daha sık 

gövde yetiştirrneğe çalışmak, beklenen gelişmenin elde edileme
mesine yol açabilir. Diğer yandan, sedir yüksek zonda yer aldığın
dan, buralara bazı yıllarda çok fazla kar yağmaktadır. Kalın kar ta
bakası tepe tacı üzerinde yığıldığında, büyük bir tehlike 
oluşturmakta ve kar kırması meydana gelmektedir. Yeni yetiştirilen 
sedir meşcereleri, başlangıçtan beri düzenli bakım rejimiyle getiril
diğinde, bir ölçüde, daha dayanıklı gövdeler elde edileceği bekle
nir. Fakat bu tehlike göz ardı edilmemelidir. Yetişme alanının po
tansiyel gücü uygun olan sahalarda dahi, yüksek zonda, özellikle, 
sedir dikey yayılışının üst sınırına yakın yerlerde çok dikkatli 
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olmak gerekmektedir. Tam kapalılığa meydan verilmeyecek biçim
de, yüksek aralama yapılarak, bu tür bir zararın meydana gelmesi 
önlenmelidir. Gövdeler ne denli dayanıklı görünse de kalın kar ta
bakası, gündüz ısısı nedeniyle bir miktar eriyip, gece donduğun
dan, meydana gelen blok ağırlığı taşıyabilmekte güçlük çekmekte
dirler. Her. zaman beklenen, fırtına derecesinde esen rüzgar bu 
ağırlığı, daha büyük bir kuvvet olarak, tatbik etmekte ve sonuçta 
gövdeyi kırmaktadır. 

Sedirde ara ve alt durumdaki fertlerde gelişme az olmaktadır. 
Sahanın su ve bitki besin maddelerine ortak olmalarının önlenmesi 
için bu tür gövdelerin, bakım kesimlerinde çıkarılmaları gerekir. Ay
rıca, ara durumdaki gövdelerin tepeleri, kar tutunması ve tepe tacı 
üzerinde kalın bir kar tabakası yığılmasına yardımcı olacağından, 
kar kırması tehlikesi olan yerlerde, bunlara dikkat edilmelidir. 

Sıklık çağından itibaren, alanın yetiştirme gücüne göre, uygun 
bir sıklık ve kapalılık meydana getirilerek, meşcere yetiştirirrneğe 
çalışılmalıdır. Normal sıklıktan daha az gövde sayısı, alanın potan
siyel veriminin tam olarak kullanılamamasına yol açar. Normalden 
fazla sıklık, çap gelişmesini azaltır. Kar kırması tehlikesi olan yer
lerde de tam kapalılık gövdeler kırılarak, meşcrenin önemli zarara 
uğraması ya da tümü ile elden çıkmasına neden olabilir. Bu önemli 
konunun, her zaman göz önünde tutulmasına özen göstirilmelidir. 

Sedir türünün biyolojisi ve yayılış alanının özelliğinden kaynak
lanan nedenlerle, seyreltme ve sıklık bakımlarında, bu işlemlerin 

yapılma zamanı, birim alanda kalacak birey sayısı ve uygulama bi
çimi için yaş, sayı ve şekil bildirebilmenin güç ve sakıncalı olacağı 
düşünülmektedir. Uygulayıcı, tüm etkenleri dikkate alarak, en 
uygun olacağına karar verdiği zamanda, seyreltme ve sıklık bakımı 
işlemlerini yapmalıdır. Aralamalar için de yukarıda belirtildiği 

üzere, meşcerenin durumuna göre gerekli işlemleri uygulamalıdır. 
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11. SEDiRiN AMENAJMAN iLKELERi 

11.1 Giriş 

Sedir cınsının ülkemizde doğal olarak yayılış gösteren türü 
Toros Sediri (Cedrus liqani A. Richard) olup, park ve bahçelerde di
kimle getirilmiş diğersedir türleri dışında, Türkiye'de sedir denilince 
akla gelen tür Toros Sediridir. 

Sedirin ülkemizde oldukça geniş bir yayılış alanı bulunmaktadır 
(bkz. bölüm 3). Yayılışını büyük ölçüde Toros dağları üzerinde yap
maktadır. Çok eski yıllardan beri, değerli odunu nedeniyle, aşırı 

kullanımı ve diğer etkenierin de katılımı sonucu, tahribata uğramış
tır (bkz. bölüm 1). Günümüze kalan sedir ormanları, kuruluşları bo
zulmuş, verimi düşük meşcerelerden oluşan alanlar durumundadır. 

Yaşlı, kuruluşları bozulmuş meşcereler, doğal ya da yapay yön
temlerle gençleştirilerek, verimli duruma getirilmeğe; uygun meşce
relerde de bakım kesimleri yapılarak, bunlara olabildiğince normal 
kuruluş kazandırılmağa çalışılmaktadır. Potansiyel sedir yayılış 

alanı içinde, ağaçlandırmalarla sedir sahasının genişletilmesine 
çaba harcanmaktadır. 

Sedir ormanlarının amenajman esasları söz konusu olunca, 
sedir türünün kendine özgü özellikleri ve ülke ormancılığı genelin
deki özel durumu dikkate alınmalıdır. yayılış alanının ekolojik özel
likleri, türün silvikültürü, sedire olan talep, ekonomik değeri, ulusla
rarası önemi gibi ögeler, ayrıntılı biçimde incelenip, birlikte 
değerlendirilerek izlenecek yol belirlermelidir. Bu ormanlarda, üre
timin ilk amaç olup, olamayacağı ya da hangi durumlarda ve ne öl
çüde, bunların üretim ormanı olarak ele alınabileceği kararlaştırıl
malıdır. 

Ülkemizde "Türkiye Sedir Ormanlarının Ekonomik Önemi, Hası
lat ve amenajman Esasları" isimli bir araştırma yapılmıştır (Evci
men, 1963). Ancak konunun, o günlerden günümüze dek geçen 30 
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yıla yakın sürede ulaştığı boyutları da içerecek biçimde, biraz 
daha değişik bir bakış açısı altında incelenmesi gerekmektedir. 

Toros sediri, uluslararası bilenen adıyla Lübnan sediri, bugün 
bir varlık olarak, sadece ülkemizde kalabilmiştir. ismini aldığı Lüb
nan'da y.alnız bu ülkenin bayrağında yer almakta fakat varlığı kal
mamış duruma düşmüş bulunmaktadır. Bu nedenle, konu yurdu
muzun sınırlarını da aşarak, uluslararası önem kazanmıştır. Bir çok 
ülkenin yakından ilgilendiği, diğer bir çoğunun da kendi memleket
lerinde yetiştirmeyi denemek istedikleri, bu çok değerli tür için ge
rekli tüm çabalar harcanmalı ve en uygun olacağına karar verilen 
işlemlerin yapılmasına, özen gösterilmelidir. 

Değerli odunu nedeniyle, önemli bir ekonomik güç olan sedir or
manlarının, yukarıda değinilen özel durumlar dikkate alınarak, ola
bilir bazı özverilerde bulunularak işletilmesi, yararlı görülmektedir. 
Bugün sedir varlığı korunarak, eldeki kaynak daha iyi bir duruma 
getirilmeli, alanı genişletilmeli ve geleceğe dönük olarak, bu kay
nak değerlendirilmelidir. Gelecekte, sedirin bugünkünden çok daha 
fazla değerleneceği, görülen bir gerçektir. Odunu gün geçtikçe 
değer kazanmaktadır. Küçülen dünyada, çok uzak ülkelerden sedir 
ormanlarımızı görrneğe gelen kişi ve kuruluşların sayısı artmakta
dır. Bir sigara paketi boyutlarında sedir odununun, bu kişilerce çok 
değeri vardır. Sedir odununu n, yöre halkı tarafından yakacak odun 
olarak kullanıldığını öğrendiklerinde, buna inanamamaktadırlar. 

Konu bu yönleriyle, değişik boyutlara ulaşmakta, çok daha ilginç 
ve önemli duruma gelmektedir. Sedirin Amenajman ilkeleri başlığı 
altında ele alınan konu, bir el kitabı kapsamında aşağıda özetlen
ıneye çalışılmıştır. 

11.2 Sedir Ormanları Hakkında Genel Bilgiler 

Sedir ormalarının amenajman esaslarının incelenmesi söz ko
nusu olunca, bu ormanlar için bazı bilgilerin verilmesi gerekir. Bilin-
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diği üzere amenajman, tüm ormancılık dallarından toplayacağı bil
gileri dikkate alarak, bunları en doğru biçimde değerlendirip, uygun 
planlamayı yapınağa çalışır. Bu nedenle, amenajman esasları in
celenirken, genel bilgiler gereklidir. Diğer yandan bir sedir el kitabı 
içinde yer alan bu bölümde her konu için ayrıntıya girrneğe gerek 
de kalmamaktadır. Çünkü el kitabının diğer bölümlerinde bazı ilgili 
konular yer almaktadır. Burada, ana başlıklar biçiminde, gerekli bil
gilerin olabildiğice, ilgili bölümlere atıf yapılarak verilmesi, uygun 
görülmüştür. 

11.2.1 Sedir Ormanıarının Yayılışı 

Toros sedirinin ülkemizdeki yayılış alanı, büyük bölümüyle 
Toros Dağları üzerinde yer almaktadır. Bu konu ayrıntılı olarak el 
Kitabının 3. Bölümünde açıklanmıştır. 

11.2.2 Sedir Ormanlarının Ekolojik ve Silvikültüreı 

Özellikleri 

Orman ın ağaç serveti, bunun ağaç türlerine göre miktarı, hacim 
artımı, idare süresi gibi önemli ögeler, yetişme ortamı faktörlerine 
bağlı olduğundan, faydalanmanın düzenlenmesinde bu bilgilere 
gerek vardır. Diğer yandan, uygulanacak silvikültürel işlemlerin ka
rarlaştırılması için de silvikültürel özelliklerinin bilinmesi gerekir. Bu 
konulara aşağıda kısaca değinilmiştir. 

11.2.2.1 Sedir Ormanlarının Ekolojik Özellikleri 

Yetişme yeri özelliklerini iklim ve toprak faktörleri belirler. Sedi
rin geniş yayılış alanında bu faktörlerin değişik etkileri ortaya çık
maktadır. 4. Bölümde ayrıntılı bilgi verilmiştir. ancak, burada belirtil
mesi gerekli görülen konu, sedir yayılış alanındaki uzun yaz 
kuraklığıdır. Toprak yapısı ile birlikte etkisi, sedirin geçleştirilmesin
de kısıtlayıcı faktör olarak ortaya çıkmaktadır. bu konuda ayrıntılı 
bilgi 8. ve 9. Bölümlerde verilmiştir. 
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11.2.2.2 Sedir Ormanlarının Si lvikültürel Özellikleri 

Orman amenajmanında odun ür~timi yapılacak alanlarda göze
tilen ana amaç, plan ünitesinin potansiyel verimini, mümkün olan 
en yüksek düzeyde elde edebilmektir. Bu amaç, ünitenin yer aldığı 
ormancılık. faaliyetlerinin genel amaçları doğrultusunda gerçekleşti
riirneğe çalışılır. Devamlılık, en yüksek ekonomik değerin elde edi
lebilmesi gibi gayeler, belirleyici etkenler olarak, ön plana geçebilir. 

Amacın gerçekleştirilebilmesinde, uygulamayı yönlendiren silvi
kültürdür. Bu nedenle, çalışılan ünitede yer alan türlerin silvikültürü
nün iyi bilinmesinin, uygulamanın başarı derecesi üzerinde, önemli 
etkisi vardır. 

Sedir, başlangıçta ışık ağacı olarak bilinmiştir (Gökmen, 1953, 
s. 198; Kayacık, 1959, s. 66 ve 1967, s. 176; Saatçioğlu, 1969, s. 
87). Daha sonraki yıllarda, sedirin gençlikte ve daha ileriki büyüme 
evrelerinde 30-70 yaşına kadar, baskıya dayanabildiği görülmüş
tür. Sedirin doğal gençleştirme yönteminin seçiminde ve boşluklara 
gelen öncü gençliğin değerlendirilmesinde, çok önemli olan bu 
konu, ilk kez Saatçioğlu tarafından gözlenmiştir (Kalıpsız-Eier, 

1984, s. 13). Saatçigoğlu, sonraki yıllarda yapmış olduğu yayınlar
da, sedir türünü yarı gölge ağaçları arasında saymakta (1976, s. 
74; 1979, s. 332) ve doğal gençleştirmede öncü gençlik ve sıklık
lardan yararlanılmasını önermektedir (1979, s. 330). 

Gençlik yıllarında, uzun süre baskıda kalan sedirler, baskıdan 
kurtulduktan sonra, gençlik döneminde görülebilen bir hızla, boy 
büyümesi yapabilmektedirler. Gölge ağaçlarının büyümesinde gö
rülene benzer bir durum bulunması (Kalıpsız, 1982, s. 173-Şekil, 4. 
52 ve Kalıpsız & Eler, 1984, s. 4-Şekil, 2), yukarıda değinilen gö
rüşlerde değişiklikler olmasını haklı kılmaktadır. 

Sedirin bir diğer özelliği de tohumunun ağır olması, dağılan kar
pellerin pek uzağa gidemeyerek, genellikle ağacın tepe tacı altına 
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düşmesidir. Çimlenen tohumlardan çıkan genç fidecikler, ana ağa
cın siperi altında yaşamlarını sürdürmektedirler. Sedirin doğal 
gençleştirilmesinde, siper önerilmektedir (Saatçioğlu, 1979, s. 330-
333). 

Sedirin çloğal gençleştirilmesir:ıde, siperin, fidan yaşama yüzdesi 
üzerinde önemli etkisi bulunduğu görülmüştür (Kantarcı, Parlakdağ 
& Pelivan, 1986, s. 37; Boydak, Eler & Pelivan, 1989; Eler & Üre
yen, 1990, s. 33). Ancak , siperde büyüyen fidanların gelişmesi, 
açık alandakilere oranla geri kalmaktadır (Kantarcı, 1987, s. 32). 
Bu bulgular, sedirin amenajman esasları söz konusu olunca, dikka
te alınması gereken, önemli bilgilerdir. 

Sedir, yayılış alanı içinde yükselti kuşaklarına göre kızılçam, 
ardıç türleri (Juniperus excelsa Bieb., J. foetidissima Wild ve J. 
oxycedrus L.), meşe türleri (genellikle Quercus libani Oliv.), kara
çarn ve Toros göknan ile karışık meşcereler yapmaktadır. Doğu to
roslarda akçaağaç, dışbuda~, kayacık hatta kayının karışıklığa ka
tıldığı görülür (Evcimen, 1963, s. 15). diğer bölgelerde, kayın 

dışında, bu türlere rastlanırsa da miktarları karışıklığa girmeyecek 
orandadır. 

Sedir yayılış sahası içinde, bu türün görüldüğü alanlar, toplam 
602 387 hektar olarak bildirilmektedir(Evcimen, 1963, s. 37). Bu 
sahada yer alan saf sedir ormanları 67 850 ha iyi koru, 31 475 ha 
bozuk koru olmak üzere toplam 99 325 hektardır (Anonim, 1980, s. 
13). Sedirin, toros göknarının bulunduğu karışık meşcereleri 90 
976.5 ha iyi ve 71 154.5 ha bozuk koru olarak, toplam 162 131 
hektardır (Bozkuş, 1990, s. 437). buna göre Toros göknarının bu
lunmadığı, diğer türlerle karışık ve karışıklığa katılamayacak biçim
de ya da münferit olarak yer aldığı alanlar da 340 931 ha olmakta
dır. 

Bu alan içinde gerek ağaç türü gerekse kapalılık ve gelişme 
çağları nedeniyle, bir çok meşcere tipi bulunmaktadır. 
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11.3 Sedir Meşcerelerinin özellikleri 

Sedir meşcerelerinin kuruluşunda, yetişme yeri koşulları ve 
insan müdahalesi nedeniyle, değişik yapı görülmektedir. Doğal ola
rak yetişmiş, yaşlı sedir meşcerelerinde, genellikle ortaya çıkan 
tablo, gevşek kapalılıkta, tabakalı bir kuruluştur. 

Yukarıda değinildiği üzere, sedir önceleri tam bir ışık ağacı ola
rak bilinmiştir. Fakat bu türün gençlikte gölgeye dayanabildiği , 
yaşlı bireylerin altına gelen genç fertlerin uzun süre yaşayarak, ta
bakalı bir kuruluş meydana getirebildiği görülmüştür. Baskıdan kur
tulan ağaçların, hızlı bir büyüme yapabildikleri anlaşılmıştır. Konu 
ile ilgili görüşlerde değişiklikler olmuştur. Bu gerçekler ortaya çıkın
ca, ekonomik yönden kendisine özgü ayrıcalıkları da dikkate alındı
ğında, sedirin yetiştirilmesinde ve amenajman esaslarının belirlen
mesinde, bazı değişiklikler yapılması gereği, gündeme 
gelmektedir. 

Sedir meşcerelerinde, kapalılığın genellikle düşük olmasında, 
edafik faktörlerin etkisi vardır. Türün yayılış alanı, genellikle, çatlak
lı kalker anakayadan oluşan bir yapı gösterir. Arazinin, yetiştirme 
gücü düşük olan yerleri, toprağın sığ olduğu, derin çatlakların bu
lunmadığı yerlerdir. Buralarda, normal kapalı meşcereler meydana 
gelememektedir. Toprak durumu iyi olan alanlarda, kapalılık da art
maktadır. 

Sedir ağacının formunun da burada önemli rolü bulunmaktadır. 
Bireyler yaşlandıkça tepeler yayvanlaşıp genişlemekte, dolayısı ile 
gövde sıklığı azalmaktadır. Aradan herhangi bir nedenle çıkan 

ağaçlar, meşcere kapalılığında boşlukların doğmasına yol açmak
tadırlar. 

Bir diğer önemli konu da sedir kuşağının yüksek zonda yer al
ması ve zaman zaman buralara çokfazıakar yağmasıdır. Normal 
kapalılık meydana gelip, tepeler biribirine değdiğinde, yağan kar, 
tepe tacı üzerinde birikmektedir. Kar bir miktar eridiğinde, donmak-
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ta ve ağaçların tepesinde, blok bir ağırlık meydana getirmektedir. 
Bu arada esen sert rüzgarlar, büyük bir kuvvetin gövdeyi etkilerne
sine yol açmaktadır. Sonuçta, bu yükü karşılayamayan, genellikle 
ince çaplı gövdeler kırılmaktadır. Bu nedenle belli bir yüksekliğin 
üzerindeki alanlarda, sedir, normal kapalı meşcereler yapamamak
ta, doğa belli bir aralama işlemini uygulayarak, meşcere kapalılığı
nı düşürmektedir. 

Konu ile ilgili olarak yapılan bir çakşmada ilginç sonuçlar elde 
edilmiştir (Eler, 1990, s. 589). Elmalı SedirAraştırma Ormanında 
üretim amaçlı b,r işletmecilik uygulanmamaktadır. Temizlik kesimi 
ağırlıklı, korumaya yönelik işlemler yapılmaktadır. Uzun süden beri 
devam eden bu uygulamalar sonucu, tam kapalılığa ulaşan meşce
reler meydana gelmiştir. Bu tip meşcerelerde kar kırması görül
müştür. 1750 m yükseklikte, orta bonitette, 70 yaşında bir meşce
rede yapılan çalışmada, kar kırmasına uğrayan gövdelerin göğüs 
yüzeyinin% 18.7 si olduğu ilginç bir durum olarak ortaya çıkmıştır. 
Ağaç sayısında ise çıkan bireyler % 42.3 tür. Orta çap artmıştır. 
Ayrılan fertlerin ince çaplı, boyları dikkate alındığında "müşterek 
galip" olarak tanımladığımız bireyler olduğu görülmüştür. Mutedil 
aralamada ölçü olarak göğüs yüzeyinin % 15-20 kadarının çıkarıl
ması kabul edilmektedir. Buna göre, meşcereye mutedil yüksek 
aralama işlemi (Saatçioğlu, 1971, s. 1 02), doğa tarafından uygu
lanmış olmaktadır. 

Kar baskısı, sedir alanlarında, gerçekten önemli bir etken olarak 
karşımıza çıkmaktadır. Sıklık çağından itibaren, değişik meşcere 
yaşam evrelerinde, kar kırması, sürekli olarak görülebilmektedir. 
Sedirin yetiştirilmesinde bu konu her zaman göz önünde bulundu
rulmalıdır. 

Kar baskısının bu ölçüde etkili olamadığı, daha düşük yükselti
lerde de kapalılık arttıkça, sağlık durumu iyi olmayan bireylere, za
rarlı böceklerin arız olması sonucu bu ağaçlar yaşamını yitirerek 
alandan ayrılmaktadırlar. Ormanın sağlık durumunun bozulmaması 
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için zamanında, bu tür ağaçların kesilip çıkarılması zorunluluğu 
doğmaktadır. 

Bu nedenlerle, doğal sedir meşcerelerinde, Kapalılığı belli bir 
noktanın üzerine çıkarabilmek güçleşmektedir. Yeni yetiştirilecek 

ormanlar, gençlikten itibaren, düzenli bir bakım rejimi ile getirildiğin
de, daha dayanıklı sağlam bireylerle, yukarıda değinilen kısıtlayıcı 
faktörlerin etkisi azaltılabilir ve uygun yerlerde, daha yüksek kapalı
lıkta meşcereler elde edilebilir. 

Sedirin yetiştirilmesinde önemli bir etken de dondur. Sedirin, ilk
bahar donlarına karşı orta derecede duyarlı bir tür olduğu bilidiril
mektedir (Acatay, 1959, s. 259). Ancak, ilkbaharda, özellikle güney 
bakıda, geç donlar, sedir gençliğinin gelmesinde, çok önemli bir 
etken olarak ortaya çıkmaktadır. Güney bakıda kar erken kalkmak
tadır. Çimlenen taze fidecikler geç donlardan etkilenip tümü ile ku
rumaktadırlar. Çizgi ekiminin, fidan yaşama yüzdesi üzerinde 
önemli etkisi olduğu görülmüştür (Boydak, Eler & Pehlivan, 1989). 
Bunun, çimlenmeden sonra kalan fidan sayısının yüksek oluşum
dan kaynaklandığı anlaşılmaktadır. Serpme ekimde, tohumların 

çimlenmesi daha erken zamanda olmaktadır. Çizgi ekiminde çim
lenmede bir hafta, on gün bir gecikme meydana gelmektedir. Bu 
süre kritik bir zaman dilimi olup, geç donların atlatılması yönünden, 
önemli bir avantaj sağlayabilmektedir. Gerekli yerlerde, masraf 
göze alınıp, bu yola gidilmelidir. 

Bu konu silvikültür ve amenajman yönünden çok önemlidir. 
Güney bakılarda, gençleştirme çalışmalarında çok dikkatli olmak, 
geniş alanlar açmaktan kaçınmak gerekir. Çünkü, tüm koşullar 

uygun olsa dahi don nedeniyle gençlik yitirildiğinde, alanın açık kal
ması tehlikesi vardır. Sedirde, açık alanın yeniden kazanılması, her 
geçen yıl için daha da güçleşmektedir. 

Ayrıca, don çukurlarında, belli bir düzeyden aşağıda sedirin ya
şayabilmesi, doğal olarak mümkün olamamaktadır. Buralarda ısrar-
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lı olup, bu yönde çaba harcamamak gerekir. Bu konuda da ilginç 
tablolar ortaya çıkmaktadır. Kar tabakasının örttüğü bölümü canlı, 
bunun üstünde kalan gövde kısmı kurumuş sedir gençlikleri, bu 
durum gözden kaçırılarak yapılmış ağaçlandırmalarda görülmekte
dir. Doğal olarak sedir gençliğinin yaşayamadığı bu gibi alanlara, 
ağaçlandırma ile gençlik getirilmeğe çalışılmış fakat başarı sağla
namamıştır. 

Bu gün var olan sedir meşcereleri üzerinde, insan baskısının 
önemli etkisi bulunduğu da bir gerçektir. Kuruluşlarının bu denli bo
zulmasında insan faktörü büyük ölçüde rol oynamıştır. Sürekli, 
aşırı kullanıma uğramışlardır. Menfi seleksiyon yapılarak, iyi göv
deler çıkarılmıştır. Bu ormanlarda, ağır bir otlatma baskısı da var
dır. Meşcereler uzun yıllar, kendisini gençleştirebilme olanağını 

bulamamışlardı r. 

Sedir, her yıl zengin tohum veremernektediL bu türde tohumsuz 
yıllar yaşanmaktadır. Genellikle, üç yılda bir zengin tohum görülür. 
Bol tohum olması da gençliğin gelmesi için yeterli olamamaktadır. 
iyi bir kış yağışı gerekmektedir. Bu olduğu taktirde ilkbaharda bol 
fidan meydana gelebilmektedir. Ancak, bu fidanların yaşayıp yaz 
kuraklığını atlatabilmesi, en önemli konuyu oluşturmaktadır. Göz
lemler, bol tohum yılı ve iyi bir kış yağışından sonra, çok sayıda fi
denin alanı kapladığı fakat şiddetli yaz kuraklığında, bunların tümü 
ile kuruduğunu göstermektedir. 

Konunun önemli noktası buradadır. Bol tohum yılı, iyi bir kış ya
ğışı, geç donların zarar yapacak biçimde ortaya çıkmaması ve mu
tedil bir yaz mevsimi gerekmektedir. Bu dört faktörün bir araya ge
lebilmesi, ancak, belli periyotlarla mümkün olabilmektedir. Bugün 
var olan ormanlarda, tabakalı kuruluşlar, bir kaç nesil bir arada gö
rülen tablolar, bu periyotlarda insan ve otlatma baskısından da 
uzak kalmış yerlerde, ortaya çıkabilmiştir. Sedir yayılış alanında, 
meşcerelerin genelinde otlatma baskısı bulunduğundan, uzun peri
yotlarda görülebilen bu şans da hayvan zararı ile ortadan kalktığın-
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dan, gençlik gelememiştir. Her hangi bir nedenle alandan ayrılan 
yaşlı bireylerin yeri doldurulamamıştır. 

11.4 Sed ir Ormanlarının Ekonomik önemi 

Bir türün meydana getirdiği ormanların ekonomik önemi söz ko
nusu olduğunda, bu ormanların alanı, ağaç hacmi ve hacim artımı, 
yap!lan üretim, bu üretimden elde edilen ekonomik değer, talep, 
pazar durumu gibi başlıca ögeler incelenir. Ancak önceki bölümler
de değinildiği üzere, sedirin başkaca özel durumları da bulunmak
tadır. Bu nedenle, alanı, bu alandaki serveti ve artamı, odununun 
değeri ve buna olan talep şu kadardır biçiminde bir değerlendirme 
ile sedir ormanlarının gerçek önemini belirleyebilmek, yeterli görül
meyebilir. 

Bilindiği gibi, ormanların reel ve ideel değerleri vardır. Sedir or
manlarının reel değeri yanında, ideel değeri de ağırlık kazanmakta
dır. Ayrıca, sedir odununun bir çok kullanım alanı olmasına karşı
lık, daha da fazla gelir elde edilebilecek, başka kullanım yerleri de 
bulunmaktadır. Gelecektesedir odununun değerinin çok daha arta
bileceği, beklenen bir gerçektir. 

Bu nedenlerle, burada ayrıntılı biçimdevonu ele alınıp, rakamla
ra dayalı olarak bilgiler verilmekten kaçırıılmıştır. Çünkü aşağıda 
sedirin amenajman esaslan olarak düşünülen konular ışığında, bu 
tür bir değerlendirme yapılması, tutarlı görülmemiştir. Verilecek ra
kamlar, sedir ormanlarının tümü üretim ormanı kabul edilip, ham
madde odun olarak düşünülürse, belki böyle bir değerlendirme tu
tarlı görülebilir. Bugün için sedir ormanlarının tümü, üretim ormanı 
olarak düşünülemeyeceği gibi, bunların önemi de salt hammadde 
odun olarak değerlendirilmeme!idir. 

Sedir ormanlannın ekonomik değeri, eski yıllardan beri ön sıra
lardaki yerini korumuştur (bkz. bölüm i). Günümüzde de çok yönlü 
olarak, önemli bir yeri bulunmaktadır. Odunu da diğer türlere oran-
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la yüksek fiyatlarla satılabilmektedir. Gelecekteki öneminin ise 
daha da fazla olacağı beklenir. artan talep ve odununun değerinin 
yüksek oluşu yanında, sedir ormanlarının bugünkü kuruluşlarının 
iyileştirilmesi ve alanının genişletilmesi, daha fazla ekonomik değer 
elde edilebilmesini sağlayabilir. Sedir ormanları optimal kuruluşa 
ulaştınldığında, ağaç serveti ve artımının, bugünküne göre en az 
2-3 kat daha fazla olacağı ortaya çıkmaktadır (Evcimen, 1963, s: 
78). 

Elde edilen üretim, dış satım olanakları da yaratıldığında, çok 
daha yüksek fiyatlarla değerlendirilebilir. 

11.5 Sedir Ormanlarının amenajman Esasları 

Bir ormanın amenajman esasları denilince, ormancılık amaçları, 
bu gayelerden en uygun olanın belirlenmesi, seçilen gayeye ulaş
mak için izlenecek yol ve kullanılacak yöntemler söz konusu olur. 
Buraya kadar verilen açıklamaların ışığında, bunlar aşağıda özet 
olarak irdelenmiştir. 

11.5.1 Amaçlar 

Bir plan ünitesinde seçilen amaca göre, farklı planlar; gayeye 
ulaşabilmek için önerilen yöntemler nedeniyle değişik uygulamalar, 
ortaya çıkabilir. Bu bakımdan, orman amenajmanında belirleyici 
öge, gayedir. Bilindiği gibi, sahibi ve sınırları belli bir üniteye, veri
len gayeye göre, amenajman planı düzenlenir. Ormancılık gayeleri 
başlıca üç ana baŞiıkta toplanabilir (mantel, 1949, s. 45). Ülkemiz
de de bu ayırım benimsenmiştir (inal, 1964, s. 23-28;; Eraslan, 
1982, s. 51 ). Bunlar: Ormancılık politikası, idare ve silvikültür gaye
leridir. 

Ormancılık politikası gayeleri, ormanları korumak, ormanlardan 
sürekli olarak yararlanmak ve orman varlığını arttırmak olarak üç 
ana grupta toplanır (Özdönmez & istanbullu, 1981, s. 39). idare ga-
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yeleri ekonomik olan ve ekonomik olmayan şeklinde ikiye ayrılır. 

Üretim ormaları ekonomik gaye ile işletilir, bunun dışındaki amaç
lar, ekonomik olmayan gayelerdir. idare gayelerini gerçekleştirmek 
için uygulanacak silvikültürel işlemler de silvikültürel amaçları oluş
turur. 

11.5.2 Optimal Kuruluş 

Ekonomik gaye ile işletilecek üretim ormanlarında, yetişme yeri 
koşullarına göre, en yüksek miktar ve kalitede ürün elde edebilmek 
amaçlanır. Bunun gerçekleştirilebilmesi, optimal kuruluşa ulaşılma
sı ile mümkün olur (Eraslan, 1971, s. 232-255; Evcimen, 1972, s~ 
138-157). Bu gün sedir ormanları optimal kuruluştan çok uzak du
rumda bulunmaktadır. Yerıi yetiştirilen genç meşcerelerin optimal 
kuruluşa ulaştırılmas.ı için gerekli işlemler yapılarak, düzenli bakım 
rejimi ile yetiştirilmeleri sağlanmalıdır. Optimal kuruluştan uzak, 
yaşlı meşcerelerin, bakım kesimleriyle, optimal kuruluşa ulaştırıla
bilmeleri mümkün görülmemektedir (Kalıpsız & Eler, 1984, s. 14). 

11.5.3 idare Süresi 

idare süresi, amaca bağlı olarak değişen, karmaşık bir konudur. 
Bir çok faktörün teker, teker ve birlikte etkileri, tümü ile incelenmeli, 
sonuçta, en uygwn idare süresi belirlenmelidir. 

Geniş bir alanda yayılış gösteren sedir ormanlarında, farklı 

amaçlar söz konusu olabilir. Bu nedenle, değişik amaçlar için işleti
lecek ünitelere, farklı idare süreleri ile amenajman planları düzen
lenmesi gerekir. 

idare süresi, idare amaçlarına, ağaç türüne, gaye çapına, boni
tet sınıfına, teknik olgunluğa, en yüksek odun hasılatı olgunluğuna, 
bakım şekline, gençleştirme yöntemine göre değişir ve bunların 
ortak etkileri dikkate alınarak belirlenir (Eraslan, 1971, s. 294). 
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11.6 Sedir Ormanıarını Optimal Kuruluşa Ulaştırmeda Uy
gulanacak Yöntemler 

Optimal kuruluş belirlendikten sonra, bu kuruluşa ulaşmak için 
uygun yöntemler seçilir. Optimal kuruluş elde edildikten sonra da 
bu kuruluşun sürdürülmesi gerekir. 

Sedir ormanlarının optimal kuruluşa götürülebilmesi ve bu kuru
luşun sürdülebilmesi için yetiştirme ve taydalanma uygun yöntem
lerle yapılmalıdır. 

11.6.1. Yetiştirmenin Düzenlenmesi 

Yetiştirmenin düzenlenmesi, uygulama alanlarının belirlenmesi 
ve buralarda yapılacak teknik işlemler olarak iki bölümden oluş
maktadır. 

11.6.1.1. iç Bölümlemenin ve Yol Şebekesinin Yapılması 

Sedirde, plan ünitelerinde "iç taksimat", üzerinde önemle durul
ması gereken bir konudur. Aşağıda değinileceği üzere, sedirde, 
özel durumu nedeniyle, daha değişik yöntemler uygulanması ge
rekli görüldüğünden, bölme büyüklükleri olabildiğince küçük tutul
malıdır. Böylelikle, düşünülen uygulamanın başanya ulaşabilme
sinde kolaylıklar elde edilebilir. Sedir plan üniteleri alanları (diğer 
tülere ait ünitelere oranla), oldukça küçüktür. Bu alanlarda, bölme 
sahaları kücük alınarak, uygun bir iç bölümleme yapılabilir. 

Sedir yayılış alanlarında, son yıllarda oldukça yeterli bir yol 
ağına ulaşılmıştır. Bu sahalar, yüksek zonda yer aldıklarından, ye
terli yol yoğunluğu bulunmayan yerlerde de eksikler giderilmeli ve 
tüm üniteler için yol şebekesi tamamlanmalıdır. Küçük alanlarda 
çalışma yeğlendiğinden, yol yoğunluğu önem kazanmaktadır. 

Henüz yapılmayan yollar da şebekede öngörülen şekline tam anla
mıyla uyacak biçimde inşa edilmelidir. Çünkü iç bölünme yapılır
ken, yollardan büyük ölçüde yararlanılmaktadır. Henüz yapılmamış 
yollardan da şebekede gösterilen şekle göre, bölme sınırı geçirile-
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ceğinden, sonradan inşaat sırasında değişiklikler olması, ünitenin 
planının bozulmasına yol açar. Bu nedenle, yol etüdlerinin çok dik
katli yapılması ve değişmeyecek biçimde, şebekede yer alması zo
runluğu vardır. 

• 11.6.1.2. Silvikültür Planının Düzenlenmesi 

Düzenlenen amenajman planına dayalı olarak, silvikültür planı 
yapılır. Silvikültür planı yetiştirme ile ilgili tüm ayrıntıyı içerir. Bu ba
kımdan, silvikültür planının, idare amaçları, yetişme yeri koşulları, 
yörenin özellikleri ve yerel halk ön planda göz önünde tutularak, 
detaylı biçimde yapılması gerekir. 

Yetiştirme ile ilgili olarak izlenecek yol ve uygulanacak işlemler 
8,9 ve 1 O. bölümlerde verilmiştir. 

11.6.2. Faydalanmanın Düzenlenmesi 

Seçilen gayeye ulaşabilmek için uygulanacak silvikültürel işlem
ler sonucu, ormandan alınacak hasılatın miktarı, yeri ve zamanının 
belirlenmesi, faydalanmanın düzenlenmesidir. 

Sedir, başlangıçta ışık ağacı olarak kabul edildiğinden, yaş sı
nıfları yöntemi ile faydalanmanın düzenlenmesi uygun görülmüştür 
(Evcimen, 1963, s. 168). Ancak, sedirde yaş sınıfları yönteminin 
uygulanması, bazı sorunlar yaratmıştır. Konu ayrıntısı ile El kitabı
nın 8. Bölümünde irdelenmiştir. 

Sedir ormanlarının bugün ulaştığı önemi, yayılış alanının özel
likleri ve sorunları dikkate alındığında, günümüze dek uygulanan 
işlemler, elde edilen sonuçlar, deneyimler, bilgi birikimi gibi konu
lar, başlangıç yıllarına oranla, önemli avantajlar sağlar durumdadır. 
Eskiden beri gelen uygulamada değişiklikler yapılarak, sedir or
mantarının, bundan böyle, farklı bakış açısı ile işletilmesi, gerekli 
ve yararlı görülmektedir. 

Amenajman bilim dalında faydalanmayı düzenleyen yöntemler, 
genell!kle üretim ormanları için geliştirilmişlerdiL Sedirin özel duru-
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mu nedeniyle, üretim alanlarının çok dikkatli bir biçimde ayrılması, 
birim alandan en yüksek miktar ve kalitede ürünün alınmasının ana 
amaç olmadığı sahaların, olabildiğince artırılması, gelecekte bu or
manların ulaşacağı ekonomik değer yönünden, yararlı olur. Üretim 
ormanı dışında bırakılan alanlarda da katı milli parkçılık tutumuyla, 
hiç bir işlem yapılmaması söz konusu olmamalıdır. Plan ünitesinde 
uygulanacak işletme kriterleri, değişik derecelerdeki koruma ve ko
ruyucu temel fonksiyonunu optimize edecek biçimde kararlaştırıl
maktadır. Hatta mümkün olabildiği ölçüde bu unsurların ağaç ser
vetini zamanla artıracak biçimde seçilmesi uygun olur (Şad, 1990, 
s. 602). Bu alanlarda, uygun silvikültürel işlemlerle, kuruluşların 

olabildiğince iyileştirilmesine, servetin artırılmasına, bozuk alanla
rın verimli duruma getirilmesine çaba gösterilmeli, açıklık alanların 
ekim, dikim yoluyla kazanılmasına ve sedir ormanlarının alanının 
genişletilmesine çalışılmalıdır. 

Kuşkusuz hiç bir işlem uygulanmayacak alanlar da ayrılacaktır. 
Ancak, bunlar demonstrasyon amaçlı, küçük sahalar olmalıdır. 

Geniş alanları ayırıp, hiç bir işlem yapmamak hatalı ve sakıncalıdır. 
Yukarıda belirtildiği üzere, sedir alanında kar kırması her zaman 
beklenmelidir. Bu ağaçlara zararlı böcekler gelmektedir. Sağlıklı ol
mayan bu gibi meşcerelerde, böcekler kısa sürede üreyerek, ön
lenmesi çok güç ve o oranda da giderleri etkileyici durumlar yarata
bilmektedir. Sonuçta, orman önemli ölçüde birey kaybına 

uğramakta ve onarılması olanaksız tablolar ortaya çıkabilmektedir. 

Sedir ormanlarının, olabildiğince üretim alanı olarak planlanıp, 
bu sahalarda en yüksek miktar ve kalitede, ürünü elde edebilmek 
amacıyla işletilmesi, gerekli görülmemelidir. üretim ön planda tutul
madığından, talebin de bir ölçüde karşılanmasıyla yetinilmelidir. 
Karşılanmayan talep, çeşitli alternatiflerle çözümlenebilir. 

üretim ormanı olarak ayınlan ünitelerde, meşcerelerin durumu
na göre, uygun bir plan düzelenmelidir. Sedir uzun ömürlü bir tür
dür. Ormanlarımızda çok yaşlı fertler, daha önceki uygulamalarla, 
büyük ölçüde çıkarılmış olduklarından, azınlıktadırlar. Genel olarak 
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bulunan ağaçlar, uzun bir süre kalıp, yaşamlarını sürdürebilecek 
durumdadırlar. Bu nedenle, üretim ön planda tutulan ünitelerde ol
duğu üzere, gençleştirme alanlarının ayırımında, en yaşlı meşcere
lerden başlanması ilkesi, burada göz ardı edilebilir. Var olan yaşlı 
fakat kapalılık durumu iyi meşcereler, daha uzun süre yaşamını 
sürdürebilir. Gençleştirmeye alınan alanlarda, bulunan yaşlı birey
lerden de düzgün ve boylu olanlardan bazıları sahada bırakılarak, , 
değer artımı yapmalarının sağlanması yoluna gidilmelidir. Bunlar 
uzun bir süre daha alanda kalacak ve biraz daha çap yapacak, 
değer artımı sağlayabilecektir. Aynı zamanda gelecekte kalın çaplı 
ağaca olacak talebin karşılanmasında da katkı sağlayabilecekler
diL Bu nedenle, elit gövdelerin, gençleştirme alanlarında olabildi
ğince bırakılması, yararlı görülmektedir. Açıklık ve bozuk sahalar 
gençleştirme alanı olarak ayırılmalı, gerekli işlemler yapılarak bu
sahaların kazanılmasına çalışılmalıdır. Yeterli büyüklükte açıklık ve 
bozuk alan bulunamaması nedeniyle, verimli meşcerelerden de 
gençleştirme alanı ayınlması zorunluğu olması durumundca, bun
lardan da uygunluk sırasına göre bazıları gençleştirmeye sokulma
lıdır. 

Gençleştirme yöntemi olarak siperin değişik varyasyolan uygu
lanmalı, ancak, sar.~ıar olabildiğince küçük alınmalıdır. Küçük alan
larda ayrıntılı olarak çahşanilmek daha kolaydır. Tüm gerekler yeri
ne getirilmiş olmasu~a karşın, denetlememiz mümkün olmayan 
iklim koşullarından ötürü, beklenen başarı sağlanamadığında, sa
hanın yeniden kazanılması güçlüğü, büyük ölçüde azaltılmış olur. 

Bol tohum yılı, denetimli yakma yapılması ve diğer gerekli iş

lemlerin yerine getirilmiş olması, başarı garantisi olarak görülme
melidir. Ekstrem iklim koşulları, tüm bu faktörlerin etkisini ortadan 
kaldırabilmektedir. 

Bu tür durumların zaman zaman görülebildiği yörelerde, özellik
le güney bakıda, eğimi yüksek yerlerde, daha da dikkatli ve tutucu 
olmak gerekmektedir. 
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Sedir bir çok yönden değerli bir türümüzdür. Üretim ormanı ola
rak ayınlması uygun ve zorunlu görülen ünitelerde, küçük alanlar
da, siper altında, küme ve gruplarda gerekli işlemler yapılarak, 

gençleştirme ve yetiştirme çalışmaları sürdürülmelidir. Sedirin 
önemi ve ekonomik üstünlüğü göz önüne alındığında, bu tür bir iş
letmeciliğin güçlüğüne katlanılmasına değer görülmektedir. 

Bir çok yerde, sedir ormanlarının önemli bir bölümü olabildiğin
ce üretim ön planda olmayacak bir biçimde işietilmelidir (Asan, 
1990, s. 565). Muhafaza ormanı, milli park, tabiat ormanı, doğal re
zerv alanı, mesire yeri, araştırma ormanı gibi üretim dışı amaçlarla 
işletilecek alanların miktarı artırılmalıdır. 

Bu alanlarda koruma ağırlıklı işletmecilik uygulanmalıdır. Meş

cerelerin kendilerini yenilemeleri, sağlık durumlarının iyileştirilmesi 
ve sonuçta da ormanın devamlılığınının sağlanmasını amaçlayan 
işlemler sürdürülmelidir. 

Sedir varlığı istenen bir düzeye ulaştığında, ileriki yıllarda, üre
tim alanları artırılarak, bu değerli türden daha fazla ürün elde edile
bilmesi ve gereğince değerlendirilerek, yüksek bir ekonomik kayna
ğa ulaşılması, hedeflenmelidir. 
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12. SEDiADE HASlLAT 

Ülkemizde bu güne kadar sedir ormanlarındaki genel büyüme 
eğilimlerinin ve verimin araştırıldığı iki çalışma yapılmıştır. Bunlar
dan ilki, Evcimen (1963) tarafından gerçekleştirilmiştir. Aralama 
görmemiş, normal, aynı yaşlı, saf ve doğal sedir ormanları için ye
tişme ortamı ve.rimliliği (bonitet) tablosu ile hasılat tablosunun dü
zenlendiği Evcimen'in çalışmasında ayrıca çift girişli bir hacim tab
losu da hazırlanmıştır. ikinci çalışma, Ormancılk araştırma 
Enstitüsü'nün yürüttüğü, arazi çalışmalarının bitirilerek değerlendir
me aşamasında bulunan ve aralama görmüş, normal, aynı yaşlı, 
saf ve doğal sedir ormanlarındaki genel büyüme ve hasılatın ince
lendiği araştırmadır. ikinci çalışma daha yayına hazır olmadığı için 
bu bölümde yalnızca Evcimen (1963)'in hasılat bulgularına yer ve
rilmiştir. 

Sedir hasılat tablosunda verilen değerler, aralama görmemiş ve 
normal kapalılıkta bulunan, aynı yaşlı, saf ve doğal sedir ormanları 
için geçerlidir. Kapalılığın azalması ve saflığın bozulması durumla
rında, aynı oranlarda düzeltmeler yapılarak da yararlanılabilir. Aynı 
yaşlı kabul edilen meşcerelerde, bireyler arasındaki yaş farklarının, 
gençleştirme dönemi olan 20 yıldan az olması gerekmektedir. Meş
cerenin saf olması için de meşcere hacminin en az %90'ının sedir 
ağaçlarından oluşması koşulu aranmaktadır. 

En geniş yayılışını ülkemizde yapan lübnan sediri ormanlarının 
büyük bir bölümünde meşcere kuruluşları bozulmuş durumdadır. 
Yüzyıllardır süren düzensiz ve aşırı otlatma ile usülsüz kesimler, 
sedir meşcerelerinin çoğunluğundaki doğal yapının bozulmasının 
ana etkenleridir. Düzensiz seçme işletmesinin uygulandığı sedir 
meşcerelerinde, bireyler arasındaki yaş farklılıklarının 20 yılın çok 
ö.tesinde bulunduğu ve aynı yaşlılıktan söz edilerneyeceği ileri sü
rülmektedir (Ata, Demirci & Yavuz, 1990, s. 459). Buna karşılık, se
dirin genç yaşlarda bir ölçüde gölgeye dayanmasına rağmen deği
şik yaşlı meşcere oluşturacak bir tür olmadığı, meşcere içerisinde 
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farklı yaştan bireyler bulunabildiği halde asli meşcereyi oluşturan 
ağaçlar arasında pek fazla yaş farkı çıkmadığı savunulmaktadır 
(Eler, 1990, s. 584). 

12.1 Meşcere Ağaç Sayısı 

Gençlik ve büyüme dönemlerinde baskıya dayanabilme özelliği 
ile sedirin bir yarı ışık ağacı olduğu görüşü benimsenmiştir (Saatçi
oğlu, 1976, s. 279; Kalıpsız & Eler, 1984, s. 13; Ata, Demirci & 
Yavuz, 1990, s. 449). Ancak, doğal sedir ormanlarında ağaç sayı
sının yaşa göre değişimi, öteki ağaç türleriyle karşılaştırıldığında 
da bir ışık ağacı özelliği göstermektedir. Ağaç sayısındaki azalma 
hızı daha erken yaşlarda kesilmekte ve hektardaki ağaç sayısı kı
zılçam dışında öteki türlerden daha az bulunmaktadır (Kalıpsız, 
1982, s. 120, 121). Eveiman'in düzenlediği sedir normal hasılat 

tablosunda orta bonitet için hektardaki ağaç sayısı 20 yaşında 
3746 iken 50 yaşında 1174'e düşmektedir. 100, 150 ve 200 yaşla
rında ise sırasıyla hektarda 646, 407 ve 298 ağaç bulunmaktadır 
(ek:5). 

12.2 Çap ve Boy Gelişimi 

Sedirdeki gelişmenin yetişme ortamına ve ağacın sosyal duru
muna göre önemli farklar gösterdiği, sedirin 30-70 yaşına kadar 
baskıya dayanabildiği ve baskıdan kurtulduktan sonra, gelişmesini 
sürdürebildiği, görülmüştür. Genç meşcerelerde baskı altında bulu
nan ağaçların çap artı mı, ortak galip ve galip ağaçlara göre çok dü
şüktür. ileri yaşlarda ise çap artımı genelde düşük olup, sosyal sı
nıflar arasında da önemli bir fark görülmemiştir. Bu olay, genç ve 
normal kapalı meşcerelerde bakım yapılmasının gereğini, ileri yaş
larda ise bakırnın gereksizliğini ve gençleştirme ihtiyacını ortaya 
koymaktadır (Kalıpsız & Eler, 1984, s. 12-14). 

Lübnan sedirinin ülkemiz koşullarında 40 m boy yapabildiği (Ev
cimen, 1961, s. 69), 249 cm göğüs çapına erişebildiği (Asan, 1986, 
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s. 32) literatürde kayıtlıdır. Ayrıca ü. Eler, Antalya Bölükkatranı anıt 
ormanında kendisinin 262 cm göğüs çapını ölçtüğünü bildirmekte
dir (Koca katran adı verilen anıt ağaç). Bundan başka M. Boydak, 
Kahramanmaraş'ta 40-50 m arasındaki boylarda sedir ağaçlarının 
bulunduğuna dikkati çekmektedir (Asan, 1987, s. 52). Ancak, sedir 
ağacı bu boyutlara çok ileri yaşlarda ulaşabilmektedir. Örneğin Ev
cimen, Bolkar dağları, Çoçakdere Ormanı, Katıyayla-Atuçtuğu 

mevkiinde, boyunu 40 m olarak ölçtüğü sedir ağacının yaşını 950-
1000 olarak kestirmiştir. 

12.3 Hacim Gelişimi 

Büyüme hızının göstergesi olan cari artım, birbirini izleyen yıllar 
ya da dönemler arasındaki hacim ya da hacim elemanları arasın
daki farktır. Tek ağaçta ve meşcerede cari, artım, farklı zamanlarda 
en yüksek değere ulaşmaktadır. Sevim (1953, s. 50-51 ), değişik 

bonitetlerden kestiği galip ya da serbest durumdaki 14 sedir ağa
cında yaptığı gövde analizlerinde, cari hacim artımının bir ağaçta 
60-70 yaşlarında, ötekilerde de daha ileri yaşlarda en yüksek değe
re ulaştığını saptamıştır. 

Aralama görmemiş doğal meşcerelerde ise, büyüme hızının en 
üst noktaya yükselmesi daha erken yaşlarda gerçekleşmektedir. 
Eveiman'in hasılat tablosu incelendiğinde (ek:5), cari artırnın en 
yüksek olduğu yaşların 1, ll ve lll. bonitetler için 30 yaşından önce; 
IV ve V. bo nitetierde ise 30-40 yaşlar arasında olduğu görülmekte
dir. 

Meşcere verim gücünün bir göstergesi olan genel ortalama artı
rnın en yüksek değerleri de ı. bonitetten başlayarak V. bonitete 
kadar sırasıya 7.7, 6.5, 5.2, 3.9 ve 2.5 m3/ha /yıl olmaktadır. 

Evcimen (1963, s. 92), bu çalışmasında aldığı deneme alanla
rında en yüksek hacmi, hektarda 645 m3 ile Elmalı-Çığlıkara serisi 
92a no.lu bölmede saptamıştır. Alanın yaşı, ölçme sırasında 206 
olup, orta bonitet sınıfına girmektedir. 
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12.4 idare Süresi 

Ormancılıkta değişik amaçlara yönelik çeşitli idare süreleri kulla
nılmaktadır. Bunlardan ikisi üzerinde durulacaktır: 

ı- En yüksek odun hasılası idare süresi (Mutlak idare 
süresi) 

Ürünün boyutuna ve kalitesine bakılmaksızın, birim alandan en 
yüksek miktarda yuvarlak odun elde edilmesi amacına yöneliktir. 
Genel ortalama artırnın en yüksek değere ulaştığı ve cari artıma 
eşit olduğu yaştır. 

Sedir hasılat tablosunda verilen değerlere göre, en yüksek odun 
hasılası idare süresinin dolduğu yaşlar ve bu yaşlardaki meşcere 
orta çapları aşağıdaki gibi hesaplanmıştır: 

Bonitet idare süresi Orta çap 
sınıfı (yıl) (cm) 

44 21.6 

ll 45 20.2 

lll 47 18.0 

IV 53 16.1 

V 76-125 14.8-22.6 

Hasılat tablosundan V. bonitte için hesaplanan cari artım değer
lerinin yaşa göre değişiminde, bir kaç iniş çıkış bulunmaktadır. Yu
karıda idare süresi olarak verilen iki değerden birincisi olan 76, cari 
artırnın ilk ve hızlı düşüş eğilimine göre kestirilen değerdir. ikinci 
olarak verilen 125 yaş ise cari artım ile genel ortalama artırnın eşit
lendiği yaştır. idare sürelerinin bonitetlere göre değişimine bakıldı
ğında, 76 yaşının daha uyumlu olduğu görülmektedir. 

En yüksek odun hasılası idare süresi olarak kestirilen yaşlarda
ki meşcere orta çapları 14.8 -22.6 cm arasında olup, odunu son 
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derece değerli olan sediriçin çok ince boyutlardır. Bu idare sürele
ri, sedirde en yüksek parasal geliri sağlamaktan çok uzakta görül
mektedir. 

ll- Teknik idare süresi 

Belli özelliklerdeki odunun en yüksek oranda elde edildiği yaştır. 
Kerestelik odunu çok değerli olduğu için sedirde istenen, en yük
sek oranda tomruk verecek boyutların elde edilmesidir. Sedir meş
cerelerinde yaş ilerledikçe genel hasıla içindeki tomruk oranı yük
selmekle (Asan, 1990, s. 560-561) ancak, ileriki yaşlarda artı m da 
düşmektedir (Kalıpsız & Eler, 1984, s. 12-14). Sedir hasılat tablo
sundaki orta çap değerlerine göre, ürün çeşidi oranlarına bakıldı
ğında (Ek:3), sedirde tomrukluk teknik idare süresine 200 yıldan 
daha erken ulaşılamayacağı görülmektedir. Tomruk oranları, tüm 
bonitetlerde 220 yaşına kadar artmasını sürdürmektedir (Asan, 
1990, s. 561 ). 

Evcimen (1963, s. 141, 146), orta ağacın bütün kalın odun kıs
mının, tomruk standardında olduğu 40 cm çapa ulaşma yaşını 
esas almıştır. Bunun yanında, genel ortalama artırnın en yüksek 
değerinden çok aşağılara düşmediği ve aynı zamanda, teknik ol
gunluğu gerçekleştiren sınırlara yakın olarak da kabul ettiği, 140, 
160, 180,200 ve 220 yaşlarını sırasıyla 1., ll., lll., IV. ve V. bonitet
ler için idare süreleri olarak önermektedir. 

Sedir ormalarının yayılış alanı içinde kalan bazı yöreler, sahip 
oldukları bitki çoğrafyası, orman yapısı, ilginç jeolojik oluşumlar ve 
tarihsel ören yerlerinin zenginliği olarak, doğal ve kültürel miras yö
nünden de ayrıcalıklı konumda bulunmaktadır (Asan, 1990, s. 557, 
558). Bu bakımdan sedir ormanlarının, üretim işlevi yanında en az 
o kadar önemli olan öteki işlevlerini (doğa koruma, sosyal ) de sü
rekli olarak yerine getirebileceği idare sürelerinin uygulanması ge
rekmektedir. Bu görüşlerin ışığı altında, Evcimen'in önerdiği 140-
220 yaşlar arasındaki idare sürelerinin, en alt sınırlar olarak alın
ması gereği ortaya çıkmaktadır. 
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12.5 Ağaç Hacim Tablosu, Bonitet ve Hasılat Tabloları 

12.5.1 Ağaç hacim Tablosu 

Evcimen (1963, s. 103-1 08), sedirde 1027 örnek ağaç alarak, 
grafik analiz yöntemiyle çift girişli bir hacim toblosu düzenlenmiştir. 
Sun, Eren & Orpak (1977. s. 56-61) da, 754 örn.ek ağaca dayana
rak istatistik analiz yöntemiyle, sedir için ikinci bir çift girişli hacim 
tablosu hazırlamışlardır. Bu iki hacim tablosu incelendiğinde, 

göğüs çapı 20 cm-40 cm arasındakilerin dışındaki ağaçlar ve özel
likle uzun boylu olanlar için önemli oranda farklı hacimierin verildiği 
görülmüştür. 

Hacim tablolarında verilenler ortalama değerlerdir. Doğada aynı 
göğüs çapına ve boya sahip ağaçların hacimleri birbirlerinin aynı 
olmayacaktır. Bu bakımdan, ağaç hacim tablosu tek bir ağacın 
hacmini olduğundan az ya da çok olarak kestirebilecektir. Burada 
önemli olan ağaç hacim tablosunda bir yönde eğilim (bias) bulun
maması ve çok ağaç ölçüldüğünde ortalama değeleri verebilmesi
dir. 

Farklı değerler verdiklerinden, yukarıda adı edilen iki hacim tab
losu, ayrıca ölçülmüş bulunan 122 ağaç üzerinde denetlenmiştir. 
Bu ağaçların 14'ü Sevim (1953), 108'i de Ormancılık araştırma 
Enstitüsü'nün çeşitli araştırıcıları tarafından ölçülerek hacimlendiril
miştir. Ölçülen ağaçların göğüs çapları· ve boylarına göre, iki hacim 
tablosu ile hacimleri ayrı ayrı kestirilmiştir. Daha sonra tablodan 
kestirilen ve ölçülen hacimler arasındaki farklar, tablolardan alınan 
hacimiere oranlanarak fark yüzdeleri ve yönleri bulunmuştur. Fark 
yüzdelerinin göğüs çapına göre dağılımı şekil 14'te gösterilmiştir. 
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Şekil1. Aynı çap ve boylar için iki hacim tablosundan kes
tirilen hacimiere göre, ölçülen ağaç hacimlerinin 
fark yüzdelerinin çapa göre dağılımı. 

Şekilde görüldüğü gibi, Evcimen'in hacim tablosuna göre he
saplanan fark yüzdeleri, artı ve eksi yönlerde oldukça dengeli bir 
dağılım göstermektedir. Sun, Eren & Orpak'ın hacim tablosuna 
göre bulunan fark yüzdelerine bakıldığında ise, ölçülen ağaçların, 
özellikle uç çaplarda daha çok olmak üzere, tablo değerlerinin al
tında bulundukları görülmektedir. Bu hacim tablosu, ölçülen ağaç
lara göre, genelde daha yüksek değer verme eğilimi göstermiştir. 
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Eveiman'in ağaç hacim tablosu kullanılarak yapılan hacim tah
mininde, 122 ağacın hacimlerinin toplamındaki hata oranı sıfıra 

yakın (-% 0.3) çıkmıştır. Tek yönde bir eğilimi de görülmediğinden, 
sedir el kitabında Eveiman'in düzenlemiş olduğu hacim tablosuna 
yer verilmiştir (Ek: 1 ). 

Ağaç hacim tablosu, gövde hacmini toprak düzeyinden tepe to
murcuğuna kadar vermektedir. 

12.5.2 Ürün Çeşidi Oranları Tablosu 

Ağaç hacim tablosu ile kestirilen değerler, toprak üstü gövde 
hacmini vermekte, istihsal artığı ve dip kütük olarak ormanda bıra
kılan ağaç bölümlerini de içermektedir. Bu hacmin içinden elde edi
lecek tomruk, direk, sanayi odunu ve yakacak odun oranlarının tah
min edilmesi, ayrı bir önem taşımaktadır. 

Sun, Eren & Orpak (1977, s. 91-93; 108-109) tarafından düzen
lenmiş olan, sedirde tek ağaç için göğüs çapına,meşcere için de 
meşcere ortalama göğüs çapına göre ürün çeşidi oranlarını veren 
tablolar Ek 2 ve 3'te verilmiştir. 

12.5.3 Bonitet Tablosu 

Sedir meşcereleri için yetişme ortamı verimliği (bonitet) tablosu 
Evcimen (1963, s. 96-97) tarafından anamorfik yöntemle düzen
lenmiştir. Bonitet tablosu, değişik bonitetlerdeki meşcerelerin orta
lama üst boylarının büyümelerini sayısal olarak onar yaş arayla 
vermektedir. Yetişme ortamı verimliliği göstergesi (bonitet endeksi) 
olarak 100 yaşındaki meşcere üst boyu esas alınmıştır (Ek:4). 

Bir meşcerenin bonitet endeksinin kestirilmesi için, meşcerede 
yapılan ölçmeyle ortalama üst boyu ve yaşı belirlenir; bonitet tab
losundan, meşcere yaşına en yakın yaş basamağı alınır. Bu yaş 
basamağında verilen üst boylardan, meşcerenin üst boy ortalama
sına en yakın olan boy bulunarak, bulunduğu sütun üzeriden boni-
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tet endeksi okunur. Tablonun kullanılmasında orantı yoluyla, meş
cerenin tam yaşına ve boyuna karşılık gelen endeks de bulunabilir. 
Daha sonra, bulunan endeksin içinde bulunduğu bonitet sınıfı, 

meşcerenin bonitet sınıfı olarak alınır. 

Meşcere üst boyunun belirlenmesinde çeşitli yollar uygulanmak
tadır. Weise, meşcere ağaç sayısının % 2Ô'si kadar sayıdaki en 
galip ağaçların boy ortalamasını almıştır. Vuokila ise en kalın ağaç
tan başlayarak toplam hacmin % 1 O'unu oluşturan ağaçların boyla
rının ortalamasını, meşçere üst boyu olarak kullanmıştır (Loetsch, 
Zöhrer & Haller, 1973, s. 131). 

üst boyun belirlenmesinde daha yaygın olarak kullanılan yol, 
hektarda, belli sayıda en galip ağaçların boy ortalamalarının alın
masıdır. Örneğin ibreli ormanlarda meşcere üst boyu, hektarda en 
kalın 100 ağacın göğüs yüzeyi orta ağacının çapına karşılık gelen 
boyun, meşcere çap/boy eğrisinden alınmasıyla belirlenmektedir 
(Assmann, 1970, s. 143-144, 160). Bunun için ise önceden, meş
cere içerisinde çeşitli kalınlıklardaki en az 30 ağacın göğüs çapları
nın ve boylarının ölçülerek meşcere boy eğrisinin oluşturulması ge
rekmektedir. 

Kalıpsız (1974, s. 274) da meşcere üst boyunun, yukarıdaki 
yöntemle, 100-200 ağacın göğüs yüzeyi orta ağacı boyu olarak ya 
da en uzun bir kaç ağacın aritmetik orta boyunu hesaplayarak bu
lunabileceğini belirtmektedir. 

Bir meşcerenin bonitetini ve öteki hasılat unsurlarını belirleyebil-~ 
rnek için bir ya da bir kaç deneme alanı alınması gerekmektedir. 
Günel (1973, s. 117), ağaç servetini belirlemek için en uygun dene
me alanı büyüklüğünü 800 m2 olarak bulunmuştur. Çok seyrek 
meşcerelerde daha büyük deneme alanları gerekebilrse de, 800 
m2 amenajman çalışmaları için de benimsenmiş olan en geniş de
neme alanı büyüklüğüdür. Bu durumda, he ktarda 1 00 ağaç ilkesiy
le çalışıldığında alınacak 800 m21ik bir deneme alanında en uzun 8 
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ağacın boylarının ölçülmesi ve bunların yaşlarının belirlenerek or
talamalarının alınması gerekmektedir. Bu ağaçların bir yerde küme 
halinde değil, alana dağılmış olarak alınmalarına özen gösterilmeli
dir. 

12.5.4 Hasılat Tablosu 

Sedir hasılat tablosu, aralama görmemiş, aynı yaşlı, saf ve nor
mal sedir meşcerelerinin doğal gelişim eğilimlerini göstermektedir. 
Meşcere yaşına ve bonitet sınıfına göre, kalan (asli) meşcere ile 
ayrılan meşcereye ait orta boy ve orta çap (göğüs yüzeyi orta ağa
cının çapı), hektardaki ağaç sayısı, gögüs yüzeyi, hacim değerleri 
ile cari ve ortalama hacim artırnlarını vermektedir (ek: 5). 

Hasılat tablosu ortalama değerleri vermektedir. Bir meşcere 

için kullanılacağında, meşcere normal kuruluşta da olsa bu günkü 
(aktüel) durumuna göre bir takım düzeltmelerin yapılması gerek
mektedir. Örneğin, alınan bir deneme alanında meşcere yaşı 80, 
üst boy 20 m, hektardaki göğüs yüzeyi de 33 m2 olarak belirlenmiş 
olsun. Bonitet tablosundan (Ek:4) 80 yaş için, ölçülen üst boya en 
yakın olarak 19.80 m bulunur ve bonitet endeksi 22 m olarak alınır. 
Alan, lll, bonitet sınıfına girmektedir. Hasılat tablosunda (Ek:5) , lll. 
bonitet için verilen göğüs yüzeyi 39.8 m2/ha dır. Ölçülen meşere
nin göğüs yüzeyi, tabloda verilen göğüs yüzeyine bölünerek sıklık 
derecesi bulunur (Kalıpsız, 1984, s. 275, 295): 

s = 33/39.8 = 0.83 

Bulunan bu oran ile, hasılat tablosunda 80 yaş için verilen kalan 
meşcere hacmi çarpılarak, meşcere hacmi = 308 x 0.83 = 255.6 
m3/ha olarak kestirilir. Bu meşcere, bundan sonra aralama görme
diği takdirde 180 yaşına geldiğindeki hacminin: 

481 x 0.83 = 399 m3/ ha olacağı tahmini, yapılabilir. 

Sedir hasılat tablosunda bonitet sınıfları, beşer metre aralıkla 
oluşturulmuştur. Her bir bonitet sınıfı da bu beş metre aralığın orta-
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sına gelen bonitet endeksinitemsil etmektedir. Örneğin lll. bonitet 
sınıfı, 20 m - 24 m dahil olmak üzere bu aralıktaki bonitet endeksie
rini kapsamaktaysa da aslında 22 metrelik bonitet endeksine göre 
düzenlenmiştir. Eğer yukarıdaki örnekte verilen deneme alanının, 
göğüs yüzeyi ve yaşı aynı olup üst boyu 18 m olarak saptansa, bo
nitet endeksi 20 m olacak ve gene lll. bonitet sınıfında kabul edile-. 
cektir. Aslında bu ikinci durumda, deneme alanı lll. bonitet sınıfının 
alt sınırındadır ve meşcere değerlerinin, hasılat tablosunda hem lll. 
ve hem de IV. bonitet sınıfları için verilen değerlerden kestirilmesi 
yerinde olacaktır. Bunun için önce, bulunan bonitet endeksine göre 
tablo değerlerinin hesaplanması gerekir. Örneğin 20m bonitet en
deksine göre 80 yaş için tablo göğüs yüzeyi: 

G20 = [ (39.8-37.5) x 3/5] + 37.5 = 38.9 m2 

Olarak hesaplanır. Burada 39.8 ve 37.5, lll. ve IV. bonitetler için 
tabloda verilen göğüs yüzeyleridir. Alt bonitet endeksi olan 17 m ile 
bulunan bonitet endeksinin farkı 3 m ve sınıf genişliği de 5 metre
dir. Bulanan bu değere göre, deneme alanının sıklık endeksi : s = 
33/38.9 = 0.85 olarak hesaplanır. Hasılat tablosunun 20 metrelik 
endekse göre hektardaki hacim, artım vb değerleri, yukarıda göğüs 
yüzeyinin hesaplandığı gibi hesaplanır ve 0.85 ile çarpılır. 

Hasılat tablolarının, aktüel duruma göre bu günkü ve ilerideki 
meşcere değerlerini kestirrnek için kullanılmasının yanında asıl 

önemli işlevi, aynı yaşlı ve maktah ormaniara ait bir işletme sınıfı
nın optimal ağaç serveti ve optimal etasının belirlenmesinde yarar
lanılmasıdır. Bu konuda ayrıntılı bilgi Eraslan (1982, s. 246-252) ta
rafından verilmiştir. 

12.5.5 Dip Çapa Göğüs Çapına Bağlı Bazı ilişkiler 

Sun, Eren & Orpak (1977, s. 23-24, 117), kesilmiş ve ormandan 
çıkarılmış ağaçların göğüs çapının ve ağaç yarı boyundaki 
çapın,dip çapa göre kestirilmesi için aşağıdaki denklemleri bulmuş~ 
tur: 
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d = -1.3+0.86 d0 

d0_5h = -2.7+0.64 d0 

Göğüs çapı ile ağaç yarı boyundaki çap arasındaki ilişki de doğ
rusal bir denklemle tanımlanmıştır (Aynı eser): 

do.sh = -1.5+0.73 d 

Burada: d= göğüs çapı, d0= dip çap ve d0 . sh= ağaç yarı bo 
yundaki çaptır. Denklemlerin çeşitli dip çap ve göğüs çapı için çö
zülmesiyle elde edilen bağlı değerler Ek: 6'da verilmiştir. 
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Ek:1 
Lübnan sediri gövde hacim tablosu (Evcimen, 1963) 

-
G ö ğ ü· s ç a p ı (cm) 

8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 

Kabuklu Gövde Hacmi (m3) 

0.004 0.006 0.008 0.011 0.015 0.020 0.026 0.032 0.038 0.045 0.052 

0.006 0.009 0.012 0.015 0.020 0.026 0.033 0.040 0.047 0.055 0.063 

0.009 0.012 0.016 0.020 0.026 0.033 0.040 0.048 0.056 0.065 0.074 

0.011 0.015 0.019 0.024 0.031 0.039 0.048 0.057 0.066 0.076 0.086 

0.014 0.018 0.023 0.029 0.037 0.046 0.055 0.065 0.075 0.086 0.097 0.108 0.120 0.132 

O.Q16 0.021 0.026 0.033 0.042 0.053 0.063 0.074 0.085 0.097 0.109 0.121 0.134 0.148 

0.019 0.024 0.030 0.038 0.048 0.059 0.070 0.082 0.095 0.108 0.121 0.134 0.149 0.164 

0.021 0.027 0.034 0.042 0.054 0.066 0.078 0.091 0.105 o. 11 9 o. 133 0.148 0.163 o. 181 

0.024 0.030 0.038 0.048 0.060 0.073 0.086 0.100 0.115 0.130 0.145 0.161 0.178 0.197 

0.042 0.053 0.066 0.080 0.094 0.109 0.124 0.141 0.157 0.174 0.192 0.212 

0.046 0.058 0.072 0.087 0.102 0.117 0.134 0.151 0.169 0.187 0.206 0.227 

o.oso 0.064 0.079 0.094 0.110 0.126 0.143 0.162 0.181 0.201 0.221 0.243 

0.055 0.070 0.085 0.101 0.118 0.135 0.153 0.117 0.193 0.214 0.235 0.258 

0.143 0.162 0.183 0.205 0.227 0.249 0.274 

0.151 0.171 0.193 0.216 0.239 0.263 0.290 

0.159 0.180 0.204 0.228 0.252 0.278 0.306 

0.168 0.190 0.215 0.240 0.265 0.292 0.322 

0.306 0.333 

0.321 0.354 

0.335 0.371 

0.350 0.378 

22 23 24 

0.145 0.158 0.171 

0.163 0.177 0.192 

0.180 0.196 0.212 

0.198 0.216 0.233 

0.216 0.235 0.254 

0.232 0.253 0.274 

0.249 0.271 0.293 

0.265 0.289 0.313 

0.282 0.307 0.333 

0.300 0.327 0.354 

0.317 0.346 0.376 

0.335 0.366 0.397 

0.353 0.386 0.419 

0.371 0.405 0.439 

0.389 0.424 0.460 

0.407 0.444 0.480 

0.425 0.463 0.501 



Ek:1 (Devam) 

Ağaç G ö ğ ü s ç a p . ı (cm) 
Boyu 
(m) 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 

Kabuklu Gövde Hac mi (m3) 

7 0.185 0.200 0.215 0.231 0.248 0.265 0.283 0.301 0.320 0.340 0.360 0.381 0.402 0.424 0.447 0.470 -
8 0.207 0.224 0.240 0.258 0.276 0.295 0.315 0.334 0.355 0.377 0.399 0.422 0.445 0.470 0.495 0.521 -
9 0.229 0.247 0.265 0.285 0.305 0.325 0.346 0.368 0.391 0.414 0.439 0.464 0.489 0.515 0.543 0.572 

10 0.252 0.271 0.291 0.312 0.333 0.356 0.378 0.401 0.426 0.452 0.478 0.505 0.532 0.561 0.592 0.624 -
11 0.274 0.295 0.316 0.339 0.362 0.386 0.410 0.435 0.462 0.489 0.518 0.547 0.576 0.607 0.640 0.675 0.711 
12 0.296 0.318 0.341 0.365 0.390 0.416 0.443 0.470 0.500 0.529 0.560 0.591 0.623 0.656 0.692 0.728 0.767 
13 0.317 0.342 0.366 0.392 0.418 0.446 0.475 0.505 0.537 0.568 0.602 0.636 0.670 0.706 0.743 0.782 0.823 
14 0.339 0.365 0.392 0.418 0.447 0.477 0.508 0.541 0.§75 0.608 0.644 0.680 0.717 0.755 0.795 0.835 0.880 
15 0.361 0.389 0.417 0.445 0.475 0.507 0.541 0.576 0.612 0.648 0.686 0.725 0.765 0.805 0.847 0.889 0.936 
16 0.384 0.413 0.443 0.472 0.504 0.538 0.573 0.610 0.648 0.687 0.727 0.769 0.811 0.854 0.898 0.943 0.991 
17 0.406 0.437 0.468 0.500 0.533 0.568 0.606 0.645 0.685 0.725 0.768 0.812 0.857 0.902 0.949 0.996 1.047 
18 0.429 0.462 0.494 0.525 0.563 0.599 0.638 0.679 0.721 0.764 0.809 0.856 0.904 0.951 1.000 1.050 1.102 
19 0.452 0.486 0.520 0.555 0.592 0.630 0.671 0.714 0.758 0.803 0.850 0.900 0.950 1.000 1.051 1.104 1.158 
20 0.474 0.509 0.544 0.581 0.620 0.660 0.703 0.748 0.795 0.842 0.891 0.944 0.996 1.049 1.103 1.158 1.214 
21 0.496 0.532 0.569 0.607 0.648 0.690 0.735 0.782 0.831 0.881 0.933 0.987 1.042 1.098 1.154 1.212 1.270 
22 0.518 0.556 0.594 0.633 0.675 0.721 0.767 0.817 0.868 0.921 0.974 1.031 1.089 1.147 1.206 1.266 1.327 
23 0.540 0.579 0.618 0.659 0.704 0.751 0.799 0.851 0.905 0.960 1.016 1.075 1.135 1.196 1.258 1.320 1.383 
24 - - 0.782 0.831 0.884 0.940 0.998 1.056 1.117 1.179 1.243 1.307 1.371 1.436 
25 - - 0.812 0.862 0.918 0.976 1.036 1.097 1.160 1.224 1.289 1.356 1.422 1.489 
26 - - - - 0.843 0.894 0.951 1.011 1.074 1.137 1.202 1.268 1.336 1.405 1.474 1.543 
27 - - 0.873 0.926 0.985 1.047 1.112 1.178 1.245 1.313 1.383 1.454 1.525 1.596 
28 - - - 0.903 0.959 1.021 1.085 1.151 1.220 1.289 1.358 1.430 1.502 1.575 1.649 
29 0.934 0.993 1.057 1.123 1.191 1.261 1.332 1.404 1.476 1.550 1.626 1.701 
30 - - - - - 0.964 1.026 1.094 1.162 1.230 1.303 1.376 1.449 1.523 1.598 1.676 1.754 
31 - 0.995 1.060 1.130. 1.200 1.270 1.345 1.420 1.495 1.570 1.647 1.727 1.807 
32 - - - - - 1.783 1.863 
33 - - - - - - - - - - 1.838 1.918 
34 - - - - - - 1.894 1.974 
35 - - - - - - - 1.950 2.030 1'\J 

t5 



(\) 
(Jl 
o 

Ağaç 
Boyu 
(m) 

11 
12 
13 
14 
15 
16 
17 
18 
19 
20 
21 
22 
23 
24 
25 
26 
27 
28 
29 
30 
31 
32 
33 
34 
35 

G ö ğ ü s 

42 43 44 45 46 47 48 49 
Kabuklu G övde 

0.750 0.792 0.835 0.878 0.921 0.965 1.010 1.055 
0.808 0.851 0.896 0.941 0.986 1.033 1.080 1.128 
0.866 0.911 0.957 1 .004 1 .051 1.100 1.150 1.201 
0.924 0.970 1.Q18 1.067 1.117 1.168 1.221 1.275 
0.982 1.030 1.079 1.130 1.182 1.236 1.291 1.348 
10.40 1.089 1.140 1.193 1.248 1.304 1.362 1.422 
1.097 1.149 1.202 1.256 1.314 1.373 1.433 1.495 
1.155 1 .208 1 .263 1 .320 1 .380 1.441 1.505 1.569 
1.213 1 .268 1 .325 1 .383 1.446 1.510 1.576 1.643 
1.271 1.328 1.387 1 .447 1.512 1.579 1.648 1.717 
1.329 1 .388 1 .449 1 .511 1.578 1.648 1.7-19 1.792 
1.388 1.449 1.511 1.576 1.645 1.717 1.791 1.866 
1.446 1.509 1.573 1 .640 1 .711 1.786 1.863 1.941 
1.501 1.567 1.634 1.704 1.777 1.854 1.933 2.013 
1.557 1.625 1.695 1 .767 1.843 1.922 2.003 2.085 
1.612 1.684 1.757 1.831 1.909 1.990 2.073 2.158 
1.668 1.742 1.818 1.895 1.975 2.058 2.143 2.230 
1.723 1.798 1.876 1.956 2.039 2.125 2.213 2.304 
1.777 1.854 1.934 2.019 2.102 2.191 2.283 2.377 
1.832 1.911 1.992 2.079 2.166 2.258 2.353 2.451 
1.687 1.967 2.050 2.140 2.230 3.325 2.423 2.525 
1.944 2.027 2.112 2.204 2.296 2.394 2.495 2.599 
2.001 2.087 2.175 2.268 2.362 2.463 2.567 2.672 
2.058 2.147 2.237 2.334 2.429 2.553 2.638 2.746 
2.115 2.207 2.300 2.395 2.495 2.600 2.710 2.820 

-------

Ek:1 (Devam) 

ç a p ı (cm) 

50 51 52 53 54 55 56 57 58 

Hacmi (m3) 

1.100 - - - - - -
1.176 - - - - - - -
1.252 - - - - - - - -
1.329 - - - - - - -
1.405 1.462 1.519 1.576 1.633 1.690 1.748 1.807 1.867 
1.481 1.541 1.601 1.662 1.723 1.784 1.847 1.911 1.977 
1.558 1.621 1.684 1.748 1.812 1.878 1.946 2.015 2.087 
1.634 1. 700 1. 766 1.834 1 .902 1 .973 2.045 2.120 2.197 
1.711 1.780 1.849 1.920 1.992 2.067 2.144 2.224 2.300 
1.788 1.860 1.932 2.006 2.081 2.159 2.240 2.325 2.413 
1.865 1.940 2.015 2.092 2.170 2.251 2.336 2.425 2.518 
1.943 2.020 2.099 2.178 2.259 2.343 2.433 2.526 2.624 
2.020 2.100 2.182 2.264 2.348 2.435 2.529 2.627 2.730 
2.095 2.178 2.264 2.351 2.440 2.532 2.630 2.731 2.838 
2.170 2.256 2.346 2.438 2.533 2.630 2.731 2.836 2.946 
2.245 2.335 2.428 2.525 2.625 2.727 2.832 2.940 3.055 
2.320 2.413 2.510 2.612 2.718 2.825 2.933 3.045 3.163 
2.398 2.496 2.597 2.702 2.811 2.921 3.033 3.150 3.272 
2.476 2.579 2.684 2.793 2.904 3.017 3.134 3.255 3.381 
2.554 2.662 2.772 2.883 2.997 3.144 3.234 3.360 3.491 
2.632 2.745 2.859 2.974 3.090 3.210 3.335 3.465 3.600 
2.709 2.824 2.940 3.059 3.180 3.304 3.434 3.569 3.710 
2.786 2.902 3.022 3.144 3.270 3.397 3.532 3.672 3.820 
2.863 2.981 3.103 3.230 3.360 3.491 3.631 3.776 3.931 
2.940 3.060 3.185 3.315 3.450 3.585 3.730 3.880 4.041 

~---·····-



(\) 
(.}1 _._ 

Ağaç 
Boyu 
(m) 

15 
16 
17 
18 
19 
20 
21 
22 
23 
24 
25 
26 
27 
28 
29 
30 
31 
32 
33 
34 
35 

. 

G ö ğ ü ·s 

59 60 61 62 63 64 65 66 
Kabuklu Gövde 

1.927 1.988 . . . 
2.044 2.112 . . . . 
2.160 2.236 . . . . 
2.277 2.361 . . . . 
2.394 2.485 2.578 2.673 2.772 2.876 2.988 3.105 
2.504 2.600 2.698 2.798 2.901 3.011 3.127 3.248 
2.614 2.715 2.818 2.923 3.031 3.145 3.267 3.391 
2.725 2.830 2.938 3.048 3.160 3.280 3.406 3.535 
2.835 2.945 3.058 3.173 3.290 3.415 3.546 3.678 
2.947 3.076 3.178 3.299 3.422 3.551 3.685 3.821 
3.059 3.207 3.299 3.425 3.554 3.687 3.824 3.964 
3.172 3.339 3.419 3.552 3.687 3.824 3.964 4.107 
3.284 3.470 3.540 3.678 3.819 3.960 4.103 4.250 
3.397 3.573 3.662 3.803 3.947 4.091 4.238 4.390 
3.511 3.676 3.784 3.928 4.075 4.223 4.374 4.536 
3.624 3.779 3.907 4.054 4.203 4.354 4.509 4.676 
3.738 3.882 4.029 4.179 4.334 4.486 4.645 4.810 
3.854 4.004 4.155 4.310 4.466 4.624 4.787 4.959 
3.971 4.125 4.282 4.440 4.600 4.763 4.930 5.108 
4.087 4.247 4.408 4.571 4.735 4.901 5.072 5.258 
4.204 4.369 4.535 4.702 4.870 5.040 5.215 5.402 

Ek:1 (Devam) 

ç a p ı (cm) 

67 68 69 70 71 72 73 74 75 

Hacmi (m~ 
. . . . . . 

. . . . . . . . . 
. . . . . . 

. . . . . . 

3.223 3.341 3.460 3.580 . . . 

3.370 3.493 3.617 3.743 . 
3.518 3.645 3.775 3.906 . . . . 
3.665 3.798 3.932 4.070 . . . . 

3.813 3.950 4.090 4.233 4.378 4.526 4.679 4.837 5.020 
3.961 4.103 4.249 4.397 4.548 4.703 4.860 5.022 5.187 
4.109 4.256 4.407 4.561 4.719 4.879 5.041 5.207 5.375 
4.257 4.410 4.566 4.726 4.889 5.055 5.223 5.392 5.562 
4.405 4.563 4.725 4.890 5.060 5.232 5.404 5.577 5.750 
4.549 4.711 4.877 5.050 5.226 5.405 5.584 5.764 5.944 
4.692 4.859 5.030 5.210 5.392 5.578 5.764 5.951 6.137 
4.836 5.007 5.182 5.370 5.559 5.752 5.945 6.138 6.334 
4.980 5.155 5.333 5.530 5.725 5.925 6.125 6.325 6.525 
5.135 5.316 5.501 5.699 5.899 6.1 02 6.306 6.510 6.714 
5.290 5.477 5.667 5.867 6.072 6.280 6.487 6.695 6.902 
5.445 5.639 5.834 6.036 6.246 6.457 6.669 6.880 7.091 
5.600 5.800 6.000 6.205 6.420 6.635 6.850 7.065 7.280 

·-- ------



Ek:2 

Bübnan sedirinde göğüs çapına göre tek ağaç hacmindeki ürün çeşidi oranları 

(Sun, Eren & Orpak, 1977) 

Kabuklu Kabuklu (%) kabuksuz (%) 

göğüsçapı Tomruk M aden sa.nayii Vakacak Tomruk M aden Sanayii Vakacak 

(cm) direği odun u direği cd unu 

19 59.9 24.8 15.3 40.3 16.7 10.3 

20 1.7 57.9 24.1 16.3 1.2 39.7 16.5 11.2 

21 3.2 56.1 23.3 17.4 2.2 39.1 16.3 12.2 

22 4.7 54.4 22.6 18.3 3.3 38.7 16.0 12.9 

23 6.1 52.8 22.2 18.9 4.4 37.9 15.9 13.7 

24 7.4 51.1 21.4 20.1 5.4 37.2 15.6 14.6 

25 8.7 49.6 20.8 20.9 6.4 36.5 15.3 15.4 

26 9.9 48.1 20.2 21.8 7.4 35.8 15.0 16.2 

27 12.1 46.7 19.6 21.6 9.0 35.1 14.7 16.4 

28 14.1 45.3 19.1 21.5 10.6 34.4 14.6 16.3 

29 16.1 44.0 18.6 21.3 12.3 33.7 14.3 16.3 

30 18.1 42.7 18.1 21.1 14.1 32.9 13.9 16.3 

31 20.0 41.5 17.6 20.9 15.5 32.3 13.7 16.3 

32 21.8 40.3 17.1 20.8 17.0 31.5 13.5 16.3 

33 23.6 39.1 16.7 20.6· 18.6 30.8 13.2 16.2 

34 25.8 38.0 16.3 19.9 20.4 30.1 12.9 15.9 

35 28.0 36.9 15.9 19.2 22.3 29.4 12.7 15.4 

36 30.1 35.9 15.4 18.6 24.1 28.8 12.3 15.0 

37 32.1 34.9 15.1 17.9 25.8 28.2 12.2 14.5 

38 34.1 33.9 14.7 17.3 27.7 27.5 11.9 14.0 

39 36.1 32.9 14.2 16.8 29.3 26.8 11.5 13.8 

40 38.0 31.9 13.9 16.2 31.0 26.1 11.4 13.3 

41 39.8 31.0 13.6 15.6 32.7 25.5 11.2 12.8 

42 41.6 30.1 13.2 15.1 34.3 24.8 10.9 12.5 

43 43.4 29.2 12.9 14.5 35.9 24.2 10.7 12.0 

44 45.1 28.4 12.5 14.0 37.5 23.6 10.4 11.6 

45 46.8 27.6 12.1 13.5 39.0 23.0 10.1 11.3 

46 49.0 26.4 11.8 12.8 41.0 22.1 9.9 10.7 

47 50.1 25.9 11.5 12.5 42.0 21.7 9.7 10.6 

48 51.6 25.2 11.1 12.1 

ı 
43.4 21.2 9.3 10.3 

ı 49 53.2 24.3 10.9 11.6 44.8 20.5 9.2 10.0 

50 54.7 23.6 10.6 11.1 46.3 19.9 8.9 9.6 

252 

Kabuk 

oranı 

(%) 

32.7 

31.4 

30.2 

29.1 

28.1 

27.2 

26.4 

25.6 

24.8 

24.1 

23.4 

22.8 

22.2 

21.7 

21.2 

20.7 

20.2 

19.8 

19.3 

18.9 

18.6 

18.2 

17.8 

17.5 

17.2 

16.9 

16.6 

16.3 

16.0 

15.8 

15.5 

15.3 



Ek:2 (Devam) 

Kabuklu Kabuklu (%) kabuksuz (%) Kabuk 

göğüsçapı Tomruk M aden Sanayii Vakacak Tomruk Maden Sanayii Yakaca~ oranı 

(cm) direği odun u direği odun u (%) 

51 56.2 22.8 10.3 10.7 47.7 19.4 8.7 9.2 15.0 

52 57.6 22.1 10.1 10.2 49.0 18.8 8.6 8.8 14.8 

53 59.1 21.3 9.8 9.8 50.4 18.2 8.4 8.4 14.6 

54 60.5 20.7 9.5 9.3 51.8 17.7 8.1 8.0 14.4 

55 61.8 19.9 9.4 8.9 53.0 17.1 8.1 7.6 14.2 

56 63.1 19.4 8.9 8.6 54.2 16.7 7.6 7.5 14.0 

57 64.5 18.7 8.7 8.1 55.5 16.1 7.5 7.1 13.8 

58 65.3 17.9 8.4 7.9 56.8 15.5 7.2 6.9 13.6 

59 67.1 17.4 8.1 7.4 58.1 15.1 7.0 6.4 13.4 

60 68.4 16.8 7.9 6.9 59.3 14.6 6.8 6.1 13.2 

61 69.6 16.0 7.7 6.7 60.5 13.9 6.7 5.9 13.0 

62 70.8 15.5 7.4 6.3 61.6 13.5 6.4 5.6 12.9 

63 72.0 14.9 7.2 5.9 62.8 13.0 6.3 5.2 12.7 

64 73.2 14.3 6.9 5.6 63.9 12.5 6.0 5.0 12.6 

65 74.4 13.7 6.8 5.1 65.1 12.0 5.9 4.6 12.4 

66 75.5 13.1 6.5 4.9 66.2 11.5 5.7 4.3 12.3 

67 76.6 12.6 6.3 4.5 67.3 11.0 5.5 4.1 12.1 

68 77.8 11.9 6,1 4.2 68.5 10.5 5.4 .3.6 12.0 

69 78.9 11.4 5.8 3.9 69.6 10.0 5.1 3.5 11.8 

70 79.9 10.9 5.6 3.6 70.5 9.6 4.9 3.3 11.7 

71 81.0 10.4 5.5 3.1 71.5 9.2 4.8 2.9 11.6 

72 82.0 9.9 5.2 2.9 72.6 8.8 4.6 2.6 11.4 

73 83.1 9.3 5.0 2.6 73.6 8.2 4.4 2.5 11.3 

74 84.1 8.8 4.8 2.3 74.6 7.8 4.3 2.1 11.2 

75 85.1 8.3 4.7 1.9 75.6 7:4 4.2 1.7 11.1 

76 86.1 7.8 4.4 1.7 76.6 6.9 3.9 1.6 11.0 

77 87.1 7.4 4.2 1.3 77.6 6.6 3.7 1.3 10.8 

78 88.0 6.9 4.0 1.1 78.5 6.2 3.6 1.0 10.7 

79 89.0 6.4 3.8 0.8 79.5 5.7 3.4 0.8 10.6 

80. 89.9 5.9 3.6 0.6 80.5 5.3 3.2 0.5 10.5 
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Ek:3 

Lübnan sedirinde meşcere ortalama göğüs çapına göre hektardaki hacim içerLsn

deki ürün çeşidi oranları (Sun, Eren & Orpak, 1977) 

Kabuklu Kabuklu (%) kabuksuz (%) Kabuk 

göğüsçapı · Tonıruk M aden Sanayii Vakacak Tomruk Maden Sanayii Vakacak orar;u 

(cm} direği odunu direği ;,ı unu {%) 

13 34.0 36.2 29.8 21.1 22.5 18.7 37.7 
14 32.8 35.0 32.2 20.7 22.2 20.5 36.6 
15 31.6 33.9 34.5 20.2 21.6 22.0 36.2 
16 30.6 32.8 36.6 19.7 21.1 23.5 35.7 
17 29.6 31.9 38.5 19.1 20.6 25.0 35.3 
18 28.6 30.9 40.5 18.6 20.1 26.4 34.9 
19 27.7 30.1 42.2 18.1 19.7 27.7 34.5 
20 26.9 29.3 43.8 17.7 19.3 28.9 34.1 
21 12.5 26.1 28.5 32.9 8.3 17.3 18.9 21.8 33.7 
22 14.5 25.3 27.7 32.5 9.5 16.9 18.6 21.7 33.3 
23 16.3 24.6 27.0 32.1 10.9 16.5 18.1 21.6 32.9 
24 18.1 23.9 26.3 31.7 12.1 16.1 17.8 21.5 32.5 
25 19.7 23.2 25.7 31.4 13.4 15.7 17.4 21.4 32.1 
26 21.3 22.6 25.0 31.1 14.4 15.4 17.2 21.3 31.7 
27 22.9 21.9 24.4 30.8 15.8 15.0 16.8 21.1 31.3 
28 24.7 21.3 23.9 30.1 17.0 14.7 16.5 20.9 30.9 
29 26.7 20.8 233 29.2 18.6 H.4 16.2 20.2 30.6 
30 28.4 20.2 22.7 28.7 19.8 14.1 15.8 20.1 30.2 
31 30.1 19.7 22.2 28.0 21.2 13.8 15.6 19.6 29.8 
32 31.7 19.1 21.7 27.5 22.4 13.5 15.3 19.3 29.5 
33 33.3 18.6 21.2 26.9. 23.6 13.2 15.0 19.1 29.1 
34 34.9 18.1 20.7 26.3 24.9 12.9 14.7 18.7 28.8 
35 36.3 17.7 20.3 25.7 26.0 12.7 14.5 18.3 28.5 
36 37.8 17.2 19.8 25.2 27.1 12.4 14.2 18.2 28.1 
37 39.2 16.7 19.4 24.7 28.3 12.0 14.0 17.9 27.8 
38 40.6 16.3 19.0 24.1 29.4 11.8 13.8 17.6 27.4 
39 42.0 15.9 18.5 23.6 30.6 11.6 13.5 17.2 27.1 
40 43.3 15.5 18.1 23.1 31.7 11.3 13.2 17.0 26.8 
41 44.4 15.1 17.7 22.8 32.5 11.1 13.0 16.9 26.5 
42 45.8 14.7 17.3 22.2 33.8 10.8 12.8 16.4 26.2 
43 47.0 14.3 17.0 21.7 34.9 10.6 12.6 16.1 25.8 
44 48.2 13.9 16.6 21.3 35.9 10.3 12.4 15.9 25.5 
45 49.3 13.5 16.2 21.0 36.9 10.1 12.1 15.7 25.2 
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Ek:3 (Devam) 

Kabuklu Kabuklu (%) kabuksuz (%) Kabuk 

göğüsçapı Tomruk M aden Sanayii Vakacak Tomruk M aden Sanayii Vakacak oranı 

(cm) direği odun u direği odunu (%) 

46 50.5 13.2 15.9 20.4 37.9 9.9 11.9 15.4 24.9 

47 51.6 12.8 15.5 20.1 38.8 9.6 11.7 15.3 24.6 

48 52.7 12.5 15.2 19.6 39.9 9.5 11.5 14.8 24.3 

49 53.7 12.1 14.9 19.3 40.8 9.2 11.3 14.6 24.1 

50 54.9 11.8 14.5 18.8 41.8 8.9 11.0 14.5 23.8 

51 55.8 11.4 14.2 18.6 42.7 8.7 10.9 14.2 23.5 

52 56.9 11.1 13.9 18.1 43.7 8.5 10.7 13.9 23.2 

53 57.8 10.8 13.6 17.8 44.4 8.3 10.6 13.8 22.9 

54 58.8 10.5 13.3 17.4 45.4 8.1 10.3 13.5 22.7 

55 59.8 10.2 13.0 17.0 46.3 7.9 10.1 13.3 22.4 

56 60.7 9.9 12.7 16.7 47.3 7.7 9.9 13.0 22.1 

57 61.5 9.6 12.4 16.5 48.0 7.5 9.7 12.9 21.9 

58 62.4 9.3 12.2 16.1 48.9 7.3 9.6 12.6 21.6 

59 63.3 9.0 11.9 15.8 49.8 7.1 9.4 12.4 21.3 

60 64.2 8.8 11.6 15.4 50.7 6.9 9.1 12.2 21.6 

61 65.1 8.5 11.4 15.0 51.6 6.7 9.0 11.9 20.8 

62 65.9 8.2 11.1 14.8 52.3 6.5 8.8 11.8 20.6 

63 66.7 8.0 10.8 14.5 53.1 6.4 8.6 11.6 20.3 

64 67.6 7.7 10.6 14.1 53.9 6.1 8.5 11.4 20.1 

65 68.4 7.4 10.3 13.9 54.7 5.9 8.2 11.3 19.9 

66 69.1 7.2 10.1 13.6 55.5 5.8 8.1 11.0 19.6 

67 70.0 6.9 9.9 13.2 56.4 5.6 7.9 10.7 19.4 

68 70.7 6.7 9.6 13.0 57.1 5.4 7.8 10.6 19.1 

69 71.5 6.5 9.4 12.6 57.9 5.3 7.6 10.3 18.9 

70 72.2 6.2 9.1 12.5 58.7 5.0 7.4 10.2 18.7 
-

255 



1\) 
oı 
(j) 

Yaş 

10 
20 
30 
40 
50 
60 
70 
80 
90 

100 
110 
120 
130 
140 
150 
160 
170 
180 
190 
200 
210 
220 

8 
m 

1.42 
2.86 
4.00 
4.86 
5.59 
6.22 
6.75 
7.19 
7.63 
8.00 
8.36 
8.72 
9.01 
9.26 
9.47 
9.66 
9.83 
9.98 

10.12 
10.23 
10.30 
10.35 

9 
m 

1.60 
3.22 
4.50 
5.47 
6.29 
7.00 
7.60 
8.10 
8.59 
9.00 
9.41 
9.82 

10.15 
10.42 
10.66 
10.87 
11.06 
11.24 
11.40 
11.52 
11.60 
11.65 

Ek:4 
Lübnan sediri bonitet tablosu (Evcimen, 1963) 

B o n i ·t e t E n d e k s i 

10 11 12 13 14 15 16 
m m m m m m m 

1.78 1.96 2.13 2.31 2.49 2.67 2.84 
3.59 3.94 4.30 4.66 5.02 5.37 5.73 
5.00 5.50 6.00 6.50 7.00 7.50 8.00 
6.09 6.69 7.30 7.91 8.52 9.12 9.73 
6.99 7.69 8.39 9.08 9.79 10.48 11.18 
7.76 8.55 9.34 10.11 10.89 11.66 12.45 
8.45 9.29 10.14 10.97 11.83 12.66 13.51 
9.01 9.90 10.81 11.70 12.60 ı 13.49 14.40 
9.55 10.50 11.46 12.40 13.37 14.31 15.27 

10.00 11.00 12.00 13.00 14.00 15.00 16.00 
10.46 11.50 12.55 13.59 14.64 15.68 16.73 
10.93 12.01 13.11 14.19 15.29 16.37 17.47 
11.29 12.40 13.54 14.66 15.79 16.91 18.05 
11.59 12.74 13.91 15.05 16.22 17.37 18.54 
11.85 13.03 14.22 15.39 16.59 17.76 18.95 
12.09 13.29 14.51 15.70 16.92 18.12 19.34 
12.30 13.52 14.76 15.98 17.22 18.43 19.67 
12.50 13.74 14.99 16.23 17.49 18.73 19.98 
12.68 13.93 15.21 16.46 17.74 18.99 20.27 
12.82 14.08 15.37 16.64 17.93 19.20 20.49 
12.90 14.18 15.47 16.75 18.05 19.33 20.62 
12.95 14.24 15.54 16.82 18.13 19.41 20.71 

--

17 18 19 20 
m m m m 

3.02 3.20 3.38 3.50 

6.09 6.45 6.81 7.17 
8.50 9.00 9.50 10.00 

10.34 10.95 11.56 12.17 
11.88 12.58 13.28 13.98 
13.22 14.00 14.78 15.55 
14.35 15.20 16.05 16.89 
15.29 16.20 17.11 18.00 
16.22 17.18 18.14 19.09 
17.00 18.00 19.00 20.00 
17.77 18.82 19.87 20.91 
18.55 19.65 20.75 21.83 
19.16 20.30 21.44 22.55 
19.68 20.85 22.02 23.16 
20.13 21.32 22.51 23.69 
20.53 21.75 22.97 24.16 

20.89 22.13 . 23.37 24.59 

21.22 22.48 23.74 24.98 
21.52 22.80 24.08 25.33 
21.76 23.05 24.34 25.61 
21.90 23.20 24.50 25.78 
22.00 23.30 24.60 25.89 



Ek:4 (devam) 

B o n i t e t E n d e k s i 1 

Yaş ı 
21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 1 

ı 

m m m m m m m m m m m m 
1 

10 3.73 3.91 4.09 4.27 4.44 4.62 4.80 4.98 5.16 5.33 5.51 5.69 1 

20 7.53 7.88 8.24 8.60 8.96 9.31 9.67 10.04 10.39 10.75 11.11 11.47 
30 10.50 11.00 11.50 12.00 12.50 13.00 13.50 14.00 14.50 15.00 15.50 16.00 
40 12.78 13.38 13.99 14.60 15.21 15.81 16.42 17.04 17.64 18.25 18.86 19.47 
50 14.68 15.57 16.08 16.77 17.47 18.17 18.87 19.57 20.27 20.97 21.66 22.37 
60 16.34 17.11 17.89 18.66 19.45 20.22 21.00 21.78 22.55 23.34 24.11 24.89 
70 17.74 18.57 19.43 20.26 21.11 21.95 22.80 23.65 24.49 25.34 26.17 27.03 
80 18.91 19.80 20.70 21.59 22.50 23.39 24.30 25.21 26.10 27.01 27.90 28.80 
90 20.05 20.99 21.06 22.90 23.86 24.81 25.77 26.73 27.68 28.64 29.58 30.55 

100 21.00 22.00 23.00 24.00 25.00 26.00 27.00 28.00 29.00 30.00 31.00 32.00 
110 21.96 23.00 24.05 25.09 26.14 27.18 28.23 29.28 30.32 31.37 32.41 33.46 
120 22.93 24.01 25.11 26.19 27.29 28.37 29.47 30.58 31.66 32.76 33.84 34.94 
130 23.69 24.81 25.94 27.06 28.20 29.31 30.45 31.59 32.70 33.84 34.96 36.09 
140 24.33 25.48 26.65 27.79 28.96 30.11 31.27 32.44 33.59 34.76 35.90 37.07 
150 24.88 26.05 27.25 28.42 29.61 30.79 31.98 33.17 34.35 35.54 36.71 37.91 
160 25.38 26.58 27.80 28.99 30.21 31.41 32.62 33.84 35.04 36.26 37.45 38.67 
170 25.83 27.04 28.28 29.50 30.74 31.96 33.19 34.43 35.65 36.89 38.11 39.35 
180 26.23 27.47 28.73 29.97 31.22 32.46 33.72 34.98 36.22 37.47 38.71 39.97 
190 26.61 27.86 29.14 30.39 31.67 32.92 34.20 35.48 36.73 38.01 39.26 40.54 

200 26.90 28.17 29.46 30.73 32.02 33.28 34.57 35.87 37.13 38.42 39.69 40.98 

210 27.07 28.35 29.65 30.93 32.22 33.50 34.80 36.10 37.38 38.67 39.95 41.25 
220 27.19 28.47 29.78 31.06 32.36 33.65 34.95 36.25 37.54 38.84 40.12 41.43 



Ek:5 
Lübnan sediri hasılat tablosu (Evcimen, 1963). 

Kalan meşcere (Asli meşcere) Ayrılan meşcere Genel Verim 

Kabuklu Kabuklu Ayrılan 
Orta Orta Gö9üs gövde Maç Gövde Hacim Yıllıkcari Gövde meşcere Ortalama 

Yaş A9aç boy çap yüzeyi hacmi sayısı hacmi toplamı artı m hacmi oranı artı m Yaş 

sayısı m cm m2iha m3/ha m3/ha m3/ha m3/ha % m3/ha % m3iha 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 

1. BON ITET 100 yaşındaki üst boy 32 (30-34) m 

20 2932 10.9 9.1 19.2 81 
1141 13 12.4 15.3 

81 4.0 20 
30 1791 13.3 13.7 26.4 192 752 33 

13 
10.5 5.5 

205 6.3 6.8 30 
40 1039 15.1 19.7 31.7 264 

252 24 
46 7.4 2.8 

310 14.8 7.7 40 
50 787 16.7 24.0 35.5 314 129 19 70 6.0 1.9 • 384 18.2 7.7 50 
60 658 18.0 27.2 38.3 355 50 10 89 4.6 1.3 444 20.0 7.4 60 
70 608 19.3 29.2 40.7 391 38 9 

99 4.0 1.0 490 20.2 7.0 70 
80 570 20.4 30.9 42.7 422 39 10 

108 3.8 0.9 530 20.4 6.6 80 
90 531 21.4 32.6 44.3 450 34 10 118 3.5 0.8 568 20.8 6.3 90 

100 497 22.3 34.1 45.5 475 42 14 
128 3.6 0.8 603 21.2 6.0 100 

110 455 23.2 36.0 46.4 497 
35 14 

142 
3.4 0.7 

639 22.2 5.8 110 
120 420 24.1 37.8 47.1 517 35 16 156 3.3 0.6 673 23.2 5.6 120 
130 385 25.0 39.7 47.7 534 25 12 

172 2.8 0.5 706 24.4 5.4 130 
140 360 25.8 41.3 48.2 550 

16 9 
184 

2.5 0.5 
734 25.1 5.2 140 

150 344 26.4 42.5 48.7 566 17 10 193 2.4 0.4 
759 25.4 5.1 150 

160 327 27.2 43.8 49.2 580 15 9 
203 2.1 0.4 783 25.9 4.9 160 

170 312 27.8 45.0 49.5 592 17 11 
212 

2.4 0.4 
804 26.4 4.7 170 

180 295 28.3 46.4 49.8 605 
16 11 

223 2.1 0.3 
828 26.9 4.6 180. 

190 279 28.8 47.8 50.0 615 234 849 27.6 4.5 190 
200 269 29.3 48.7 50.1 623 10 8 242 

1.6 0.3 865 28.0 4.3 200 
8 6 1.3 0.2 

210 261 29.7 49.5 50.3 630 
2 2 

248 
0.8 0.1 

878 28.2 4.2 210 
220 259 30.3 49.8 50.5 636 250 886 28.2 4.0 220 

---······------------------



Ek: 5 (devam) 

Kalan meşcere (Asli meşcere) Ayrılan meşcere Genel Verim 

Kabuklu Kabuklu Ayrılan 
Orta Orta Gögüs gövde Agaç Gövde Hacim Yıllıkcari Gövde meşcere Ortalama 

Yaş Agaç boy çap yüzeyi hacmi sayısı hacmi toplamı artı m hacmi oranı artı m Yaş 

sayısı m cm m2/ha m3/ha m3/ha m31ha m3/ha % m3/ha % m3/ha 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 

ll. BON ITET 100 yaşındaki üst boy 27 (25-29) m 

20 3209 9.7 8.6 18.5 69 1203 12 10.6 15.4 69 3.4 20 
30 2006 11.9 12.8 25.6 163 801 26 12 9.7 5.5 175 6.9 5.8 30 
40 1205 13.6 18.1 30.9 227 286 21 38 6.7 3.0 265 14.3 6.6 40 
50 919 15.1 21.9 34.6 273 154 17 59 5.6 2.1 332 17.8 6.6 50 
60 765 16.3 24.9 37.4 312 68 10 76 4.2 1.3 388 19.6 6.5 60 
70 697 17.4 26.9 39.7 344 53 10 86 4.0 1.2 430 20.0 6.1 70 
80 644 18.4 28.7 41.7 374 52 11 96 3.7 1.0 470 20.4 5.9 80 
90 592 19.3 30.5 43.3 400 44 11 107 3.5 0.9 507 21.1 5.6 90 

100 548 20.1 32.2 44.5 424 50 14 118 3.6 0.8 542 21.8 5.4 100 
110 498 21.0 34.1 45.4 446 42 14 132 3.3 0.7 578 22.8 5.3 110 
120 456 21.8 35.9 46.1 465 40 15 146 3.2 0.7 611 23.9 5.1 120 
130 416 22.7 37.8 46.7 482 30 12 161 2.8 0.6 643 25.0 4.9 130 
140 386 23.4 39.5 47.2 498 21 10 173 2.6 0.5 671 25.8 4.8 140 
150 365 24.0 40.8 47.7 514 20 10 183 2.4 0.5 697 26.3 4.6 150 
160 345 24.7 42.2 48.2 528 18 10 193 2.2 0.4 721 26.8 4.5 160 
170 327 25.3 43.5 48.5 540 19 11 203 2.3 0.4 743 27.3 4.4 170 
180 308 25.8 44.9 48.8 552 17 11 214 2.1 0.4 766 27.9 4.3 180 
190 291 26.3 46.3 49.0 562 12 8 225 1.6 0.3 787 28.6 4.1 190 
200 279 26.8 47.3 49.1 570 9 6 233 1.3 0.2 803 29.0 4.0 200 
210 270 27.2 48.2 49.3 577 2 1 239 0.7 0.1 816 29.3 3.9 210 
220 268 27.8 48.5 49.5 583 240 823 29.2 3.7 220 

- ~-



Ek:.5 (devam) 

!<alan me~cere (Asli meşcere) Ayrılan meşcere Genel Verim 

l<abuklu Kabuklu Ayrılan 
Orta Orta GöGüs gövde AGaç Gövde Hacim Yıllıkcari Gövde meşcere Ortalama 

Yaş Maç boy çap yüzeyi hacmi sayısı hacmi toplamı artı m hacmi oranı artı m Yaş 1 

sayısı m cm m2/ha m3iha m3/ha m3/ha m3/ha o/o m3/ha % m3iha 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 i 
lll . B O N i T E T 100 yaşındaki üst boy 22 (20-24) nı 

1 11 
20 3746 7.8 7.6 17.1 52 

1324 g 8.0 15.4 
52 2.6 

20 ı 30 2422 9.7 11.3 24.1 123 9 132 6.8 4.4 30 
40 1527 11.2 15.6 29.2 178 

895 17 
26 7.2 5.9 204 12.7 5.1 40 

50 1174 12.4 18.8 32.8 218 
353 14 

40 
5.4 3.0 

258 15.5 5.2 50 
60 972 13.4 21.6 35.6 252 

202 14 
54 4.8 2.2 

306 17.6 5.1 60 
70 868 14.4 23.6 37.9 281 

104 10 
64 

3.9 1.5 345 18.6 4.9 70 
BO 787 15.2 25.4 39.8 308 

81 10 
74 3.7 1.3 382 19.4 4.8 80 

90 711 16.0 27.2 41.4 333 
76 11 

85 3.6 1.2 418 20.3 4.6 90 
100 646 16.8 29.0 42.6 355 

65 11 
96 3.3 1.0 451 21.3 4.5 100 

110 581 17.5 30.9 43.5 376 
65 13 

109 3.4 1.0 485 22.5 4.4 110 
120 526 18.2 32.7 44.2 395 

55 13 
122 3.2 0.9 517 236 4.3 120 

130 475 19.0 34.6 44.8 411 
51 14 

136 3.0 0.8 547 24.9 4.2 130 
39 12 2.8 0.7 140 436 19.6 36.5 45.3 427 29 10 148 

2.5 0.6 
575 25.7 4.1 140 

150 407 20.2 37.8 45.8 442 158 600 26.3 4.0 150 
160 380 20.8 39.4 46.3 456 

27 10 
168 2.4 0.5 624 26.9 3.9 160 

170 356 21.4 40.8 46.6 468 
24 10 

178 
2.2 0.5 646 27.6 3.8 170 

180 333 21.9 42.3 46.9 481 
23 10 

188 
2.3 0.5 669 . 28.1 3.7 180 

190 312 22.4 43.8 47.1 491 
21 10 

198 2.0 0.4 689 28.7 3.6 190 
14 7 1.5 0.3 

200 298 22.9 44.9 47.2 499 
10 5 205 

1.2 0.2 
704 29.1 3.5 200 

210 288 23.3 45.8 47.4 506 210 716 29.3 3.4 210 
220 284 23.8 46.2 47.6 511 4 2 212 0.7 0.1 

723 29.3 3.3 220 
'----- -~~------------------------- ---------------------~--------~ -----



Ek: 5 (devam) 

Kalan meşcere (Asli meşcere) Ayrılan meşcere Genel Verim 

Kabuklu Kabuklu Ayrılan 
Orta Orta Gö~üs gövde A~aç Gövde Hacim Yıllıkcari Gövtıe meşcere Ortalama 

Yaş Maç boy çap yüzeyi hacmi sayısı hacmi toplamı artı m hacmi oranı artı m Yaş 

sayısı m cm m2tha· m%a m3tha m3iha m3/ha % m3/ha % m3tha 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 

IV. BO N 1 T ET 1 oo yaşındaki üst boy 17 (15-19) m 

20 4782 5.8 6.4 15.4 38 1556 5 5.6 14.7 
38 1.9 20 

30 3226 7.4 9.3 22.1 89 5 94 5.3 3.1 30 
40 2149 8.6 12.6 27.1 136 

1077 10 
15 

5.7 6.4 151 9.9 3.8 40 
482 9 4.5 3.3 

50 1667 9.7 15.3 30.6 172 294 9 24 3.9 2.3 
196 12.2 3.9 50 

60 1373 10.4 17.6 33.3 202 175 8 33 3.4 1.7 235 14.0 3.9 60 
70 1198 11.2 19.4 35.6 228 135 7 41 3.2 1.4 

269 15.2 3.8 70 
80 1063 11.9 21.2 37.5 253 122 10 48 3.2 1.3 301 15.9 3.8 80 
90 941 12.6 23.0 39.0 275 104 10 58 3.2 1.2 333 17.4 3.7 90 

100 837 13.2 24.7 40.2 297 95 11 68 3.1 1.0 365 18.6 3.6 100 
110 742 13.9 26.5 41.1 317 79 11 79 

2.9 0.9 
396 19.9 3.6 110 

120 663 14.5 28.3 41.8 335 73 12 90 2.8 0.8 
425 21.2 3.5 120 

130 590 15.1 30.3 42.4 351 57 11 102 
2.7 0.8 

453 22.5 3.5 130 
140 533 15.6 32.0 42.9 367 44 10 113 

2.5 0.7 
480 23.5 3.4 140 

150 489 16.2 33.6 43.4 382 42 11 123 2.5 0.7 505 24.4 3.4 150 
160 447 16.8 35.4 43.9 396 35 10 

134 
2.2 0.6 530 25.3 3.3 160 

170 412 17.4 37.0 44.2 408 
30 9 

144 
2.1 0.5 

552 26.1 3.2 170 
180 382 17.9 38.5 44.5 420 153 573 26.7 3.2 180 
190 354 18.4 40.1 44.7 430 

28 10 
163 

2.0 0.5 
593 27.5 3.1 190 

200 334 18.9 41.3 44.8 438 
20 7 

170 
1.5 0.3 608 28.0 3.0 200 

210 321 19.3 42.2 45.0 445 
13 5 

175 
1.2 0.3 620 28.2 3.0 210 ! 

220 315 19.6 42.7 45.1 450 
6 2 177 

0.7 0.2 627 28.2 2.8 220 
-------



Ek: 5 (devam) 

Kalan meşcere (Asli meşcere) Ayrılan meşcere Genel Verim 

Kabuklu Kabuklu Ayrılan 
Orta Orta Gö~üs gövde A~aç Gövde Hacim Yıllıkcari Gövde meşcere Ortalama 

Yaş A~aç boy çap yüzeyi hacmi sayısı hacmi toplamı artı m hacmi oranı artı m Yaş 

sayısı m cm m2/ha m3/ha m3tha m3tha m3/ha % m3/ha % m3tha 

i 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ii i2 i3 i4 i5 

V. BON ITET iOO yaşındaki üst boy 12 (i0-i4) m 

20 7371 3.8 4.5 1i.7 i5 
2i36 2 2.0 13.3 

i5 0.7 20 
30 5235 5.0 6.6 i8.0 33 

1532 5 2 
3.8 ii.5 

35 5.7 i.2 30 
40 3703 6.0 8.8 22.7 66 7 73 9.6 i.8 40 
50. 2899 6.9 i0.7 25.9 93 

804 5 
i2 

3.2 4.8 i05 i i .4 2.1 50 
525 5 3.0 3.2 

60 2374 7.4 12.3 . 28.5 ii8 350 5 i7 
2.5 2.1 

i35 i2.6 2.2 60 
70 2024 7.9 i3.9 30.7 i38 22 i60 i3.7 2.3 70 
80 1753 8.5 15.3 32.5 i59 

271 6 
28 2.7 2.0 i87 i5.0 2.3 80 

90 i515 9.1 i6.9 34.0 179 
238 7 

35 2.7 1.7 2i4 i6.4 2.4 90 
100 i3i3 9.6 i8.5 35.2 199 

202 8 
43 2.8 i.6 242 i7.8 2.4 iOO 

ii O ii44 i0.1 20.i 36.i 2i8 
169 9 

52 2.8 i.4 270 i9.3 2.5 ii O 
i20 1003 i0.6 21.6 36.7 235 

i4i 9 
6i 2.6 i.2 296 20.6 2.5 i20 

i30 877 ii.2 23.3 37.4 250 
i26 10 

7i 
2.5 i.i 32i 22.i 2.5 i30 

i40 775 i 1.6 24.9 37.9 266 
i02 i O 

81 
2.6 i.O 347 23.3 2.5 140 

i50 692 i2.2 26.5 38.3 28i 
83 9 

90 
2.4 0.9 37i 24.3 2.5 i50 

i60 6i5 12.6 28.3 38.8 295 
77 10 

iOO 2.4 0.9 395 25.3 2.5 160 
i70 552 13.2 30.0 39.1 307 

63 10 
110 2.2 0.7 4i7 26.4 2.5 i70 

180 504 13.7 3i.6 39.4 3i8 
48 8 118 i.9 0.6 436 27.i 2.4 i80 

190 459 i4.2 33.i 39.5 328 
45 9 

127 
1.9 0.6 455 27.9 2.4 i90 

200 425 14.7 34.5 39.7 336 
34 8 

135 
i.6 0.5 47i 28.7 2.4 200 

2i0 405 15.1 35.4 39.8 343 
20 5 140 1.2 0.4 483 29.0 2.3 210 

220 394 15.3 36.0 40.0 347 i1 3 i43 0.7 0.2 490 29.2 2.2 220 



Ek: 6 
Lübnan sedirinde dip çapa göre göğüs çapının ve gövde ortasındaki çapın; gögüs çapına 
göre de gövde ortasındaki çapın kestirilm iş değerleri 
(Sun, Eren & Orpak, 1977) 

Gövde Gövde 
Kütü~ çapı Göğüsçapı ortasındaki çap Göğüsçapı ortasındaki çap. 

(cm) (cm) (cm) (cm) (cm) 

15 11.0 6.8 15 9.4 

20 15.9 9.9 20 13.0 

25 20.2 13.1 25 16.7 
26 21.1 13.7 26 17.4 
27 22.0 14.4 27 18.1 
28 22.8 15.0 28 18.8 
29 23.7 15.7 29 19.6 
30 24.5 16.3 30 20.3 
31 25.4 16.9 31 21.0 
32 26.3 17.6 32 21.8 
33 27.1 18.2 33 22.5 
34 28.0 18.8 34 23.2 
35 28.9 19.5 35 24.0 
36 29.7 20.1 36 24.7 
37 30.6 20.7 37 25.4 
38 31.5 21.4 38 26.1 
39 32.3 22.0 39 26.9 
40 33.2 22.6 40 27.6 
41 34.1 23.3 41 28.3 
42 34.9 23.9 42 29.1 
43 25.8 24.6 43 29.8 
44 36.7 25.2 44 30.5 
45 37.5 25.8 45 31.2 
46 38.4 26.5 46 32.0 
47 39.2 27.1 47 32.7 
48 40.1 27.7 48 33.4 
49 41.0 28.4 49 34.2 
50 41.8 29.0 50 34.9 
51 42.7 29.6 51 35.6 
52 43.6 30.3 52 36.4 
53 44.4 30.9 53 37.1 
54 45.3 31.5 54 37.8 
55 46.2 32.2 55 38.5 

60 50.5 35.4 60 42.2 

65 54.8 38.5 65 45.8 

70 59.1 41.7 70 49.5 

75 63.4 44.9 75 53.1 

80 67.8 48.1 80 56.8 

263 
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13. SEDiR ORMANLARININ ZARARLlLARI VE 
MÜCADELESi · 

Sedir ormanlarının devamlılığı için, bu alanlarda zarar yapan 
faktörlerin bilinmesi ve bazı önlemlerin alınması gerekir. Bu başlık 
altında sedir ormanlarında zarar yapan önemli biyotik ve abiyotik 
faktörler üzerinde durulmuştur. 

13.1 Canlı Çevre Zararlıları 

13.1.1 Hayvanlar 

Sedir ormanlarında zarar yapan en önemli faktörlerden biri 
bütün ülke ormalarında olduğu gibi otlak hayvanları, özellikle de 
keçidir. Ormaniçi köylülerinin devamlı ormanda beslenen keçi sürü
lerine, yaz başından itibaren step mıntıkalarında kuraklığın başla
ması üzerine, buralardan ormana göç eden keçi sürüleri eklenince, 
sedir ormanlarının karşı karşıya kaldığı tehlike oldukça büyük bo 
yutlara ulaşmaktadır (Evcimen, 1963, s. 24). Bugünsedir ormanla
rında sıkça görülen çalı formundaki yaşlı sedir bireylerinden oluşan 
alanlar, otlatma zararının tipik örnekleridir. 

Otlatma alanlarındaki sedir fidanları tepe sürgünlerinin zaman 
zaman hayvan zararına uğraması ile uzun süre boylanmadan geri 
kalırlar. Bu tip alanlarda boyu 1 metreyi bulmayan fidanların, 40 

. yaş dolayında olduğu görülmüştür (Sevim, 1955, s. 53). 

Keçi sürüleri, bütün yaz boyunca otlatıldıktan başka, kışın da 
yem olarak sedirin dalları budanarak yedirilmektedir. Birçok yöre
de, birkaç yüz senelik geçmişi olan budama alanları, bir tetar işlet
mesini andırmaktadır (Evcimen, 1963, s. 25). Budama formundaki 
bu ağaçlar, genel görünüşleri ile meyve ağaçlarına benzemektedir
ler. Teknik özellik olarak oldukça düşük olan, kısa ve çarpık bir 
gövde şekli göze çarpmakta; tepe çatıları ise kalın gövdeleri ile 
orantıs·ız, küçük, toplu bir şekil göstermektedir (Sevim, 1955, s. 
53); (fotoğraf: 1 ve 2). · 
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Büyük ölçüde otlatma baskısı altındaki sedir ormanlarının de
vamlılığı açısından, özellikle keçi zararlısına karşı önlemler alınma
sı gereklidir. 

Fotoğraf 1-2. Dal Budamasi Yapiimiş Sedir Ağaçlan 
Foto: Ş. Şenergin 
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Sedir ormanlarında görülen diğer hayvan zararlıları, sincap ve 
tavşanların yaptığı tahribatlardır. Sincapların, temmuz sonuna 
doğru henüz bir yaşını tamamlamamış olan sedir kozalaklarının, 
eksenin dip kısmından başlayarak, uca doğru pullarını kemirip, to
humlarını yediği gözlenmiştir (Acatay, 1958 (a), s. 2). Tavşan zara
rı ise genç fidanların, özellikle kışın. tepe sürgünlerinin yenmesi 
şeklinde ortaya çıkmaktadır. 

13.1.2 Böcekler 

13.1.2.1 Acalla (Acleris) undulana (Wisghm.)- Sedir Yap-· 
rak Kelebeği 

Lepidoptera takımı, Tortridae familyasındandır. Kanatları gergin 
, durumdu 12-14 mm, uzunluğu ise 6-9 mm olan kelebeğin erginleri 
değişik renktedir. Renklerin değişiklik göstermesi, bu türün bir özel
liğidir. Bununla beraber ön kanatları esmarimtrak gri renkte olup, 
üstünde koyu renkli enine dalgalı çizgiler bulunan kahverengimsi 
gri olanlar çoğunluktadır. Erginlerde olduğu gibi tırtıllar da farklı 
renklerde görülürler. Baş ve ense kalkanı açık kahverengi ile siyah 
arasında değişir. Açık yeşil ya da sarı renkte olan vücudunun üze
rinde seyrek kıllar bulunur. Sırtında birbirine paralel üç çizgi vardır. 
Boyu ortalama 11 mm kadardır (Ekici, 1970, s. 11; Çanakçıoğlu, 
1983, s. 1 07; Acatay, 1952, s. 84). 

Biyolojisi : Haziran ayından itibaren yumurtadan çıkan tırtıllar 
genç ibreleri yiyerek büyürler ve büyüdükleri zaman, eski yıllara ait 
ibreleri de yiyebildiklerinden, ağaçların tümüyle çıplak bir durum 
almasına neden olurlar. Haziran sonlarına doğru olgunlaşarak, sür
gün ve ibreler arasında krizalit haline geçerler. Krizalit safhası 1 O 
gün kadar sürer (Erdem, 1968, s. 137; Acatay, 1952, s. 84). Tırtıl
lar çok hareketlidir. Kendilerini tehlikede hissettikleri zaman, bir 
ağa bağlı olarak aşağı sarkarlar. Bulundukları kısa sürgünleri de
ğiştirdikleri gibi, ağa bağlı olarak aşağı sarktıkları zaman rüzgar 
yardımıyla başka ağaca da geçebilmektedirler (Ekici, 1970, s. 13). 
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Ekici'nin 1966 ve 1967 yılında toplam 90 ağaç üzerinde yapılan 
tırtıl sayımlarında elde edilen oranların ortalaması şöyledir: Üst kı
sımda dallardaki tırtıl oranı % 36.2, orta kısımda% 37.4, alt kısım
da ise % 26.4. Bir dalda en çok 107 adet tırtıl bulunabilmiştir. Bu 
çalışmada tırtılın ağacın en üst dalından, en alt dalına kadar, bütün 
kısımlarında bulunabildiği görülmüştür. 

Böceğin en uzun devresi ergin dönemidir. Erginler özellikle li
kenler arasına sığınmaktadırlar. Likenler yardımıyla kendilerini eks
trem hava koşullarından korudukları gibi, buralara biriken polen 
tozları ile de beslendikleri sanılmaktadır. Kışı ergin olarak geçiren 
kelebeklerin, gövdesini örten çok sayıdaki pullar ve vücudunda bu
lunan yağ dokusu sayesinde, soğuklara dayanabilmektedir. Sedir 
yayılış alanındaki en düşük değerler gözönüne alındığında Acalla 
undulana'nın -20°C ye kadar dayanabildiği anlaşılmaktadır. Yılda 
sadece bir generasyon yaptığı görülmüştür (Ekici, 1970, s. 17). 

Zararı : Acalla undulana tırtıllarının sedir ibrelerini yiyerek, 
ağacın fizyolojik olarak zayıflamasına ve artımının azalmasına 

neden olduğu bilinmektedir. Bu zayıflayan ağaçlara, sedir meşce
relerinde fazla miktarda bulunan kabuk böceği Orthotomicus ero
sus'un arız olması ve bir atetin meydana gelmesi, her zaman söz 
konusu olabilir (Ekici, 1970, s. 17). 

Savaş : Yapılan bir araştırma erginlere karşı mücadele için 6 
insectisit (Gesarol 10, 3.10.0 (Korcide), Basudin, Dipterex, Lebay
cide, Heptachlor) ve bunların üçer dozu denenmiştir (Ekici, 1970, 
s.19.20, 21). Kullanılanlar içinde, yeterli ölüm sağlayan ve en eko
nomik insektisit Gesarol 1 O olmuştur. ilaçlamaya, erginleri n krizalit
ten çıkmasının tamamen sona erdiği devreden itibaren başlanması 
ve mücadelenin sıcak hava şartlarının devam ettiği periyotta yapı
ması, başarıyı arttırmaktadır. 

Yine aynı araştırmada, tırtıllara karşı mücadele için yukarıda be
lirtilen 6 insectisit ve bir de Bacillus thuringiensis SERLINER isimli 
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biyolojik tertip olmak üzere 7 ilaç türüne ait 3 er doz denenmiştir. 
. Acalla undulana ergilerinde olduğu gibi tırtıllarına karşı yapılacak 

kimyasal. mücadelede de Gesarol 1 O kullanılmasının en uygun ve 
ekonomik olduğu sonucuna varılmıştır. Etkili bir mücadele için bu 
insektisitin kullanılacak dozu 40 kg/ha olarak bulunmuştur. 

Çanakçıoğlu'na göre, böceğin tırtıllarına karşı patojen m·ikroor
ganizmalarda kullanılabilir. Örneğin, bakterilerden Bacil/us thuringi
ensis Beri, var. thuringiensis'le, savaşta iyi sonuçlar alınmıştır (Ça
nakçıoğlu, 1983). 

Kimyasal ilaçların insan, hayvan ve bitkiler üzerindeki zararlı et
kileri de göz önüne alınarak, biyolojik savaş çerçevesi içinde yuka
rıda sözü edilen bakteri türünden başka, Formica rufa L. isimli kır
mızı orman karıncası üzerinde çalışılmıştır (Ekici, 1970, s. 
29,30,31 ,32). Doğal ortalamlarından alınarak, sedir ormaniarına ta
şınan karıncaların yaşamlarını sürdürdükleri ve çeşitli böcek türleri
ni yuvalarına taşıdıkları gözlenmiştir. Ancak, Acalla undulana po
pulasyonu üzerindeki etkisi tam olarak ortaya konamamıştır. 

Acalla undulana krizalitlerinde bulunan parazitler, Elmalı

Çığlıkara ormanında (1500 m) Hockeria unicolar Walker (Hyme
noptera, Chalcididae); Finike-Ördübek ormanında Brachymeria ru
gulosa (Förster) (Hymenoptera, Chalcididae); Elmalı-Çığlıkara or
manında (1600 m) ltoplectis macolator Fabr. (Hymenoptera, 
lchneumonidae), Diadromus sp. (Hymenoptera, lchneumonidae) 
ve Finike-Ördübek ormanında (1400 m) Actia sp. (Diptera, Tachini
dae) adındaki parazitlerine rastlanmıştır (Tosun, 1977, s. 122, 
123). 

Ayrıca, Sinekçibeli, Avlan, Bucak, Kızıldağ ve Gedikli ormanla
rında Habrocytus vibulens (Hymenoptera), Pteromalidae sp. (Hy
menoptera), Apenteles szalayi (Hymenoptera) isimli pupa parazit
leri belirlenmiştir (Mouna, 1991, s. 7). 
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13.1.2.2 Orthotomicus erosus Wollaston-Akdeniz Çam 
Kabuk Böceği 

Coleoptera takımı, Scolytidae (lpidae) familyasındandır. Parlak 
siyah ya da kestane renginde ve 2.7 - 3.5 mm büyüklüğündediL 
Yan tarafları oldukça dik olarak inen sağrı, erkekte iki tarafta alta 
alta sıralanmış dörder dişli olup, bunlardan ikincisi üçgenimsi ve 
sivri köşelidir. Dişinin sağrısının her iki yanında ise üçer diş vardır. 
Akdeniz iklimi etkisindeki bölgelerde yayılış gösterir (Çanakçıoğlu, 
1983, s. 347). 

Biyolojisi : Kışı genellikle genç ergin döneminde gelişim yerin
de geçirmekle birlikte, yüksek rakımiarda kurt ve krizalit sqfhasında 
kışlayabilmektedir (Ekici, 1971, s. 11 ). Bazen genç erginlerin ya
nında olgun larvalarla pupalarına da rastlanır. Fakat genç erginle
rin bir kısmı sonbaharda gelişim yerini terkederek, başka ağaçların 
gövdelerine girer. Burada olgunluk yiyimi yapar ve kışlarlar. Gene
rasyonu 2-3 katlıdır. Birinci uçma zamanı nisan, ikincisi haziran ve 
temmuz, üçüncüsü de sonbahara rastlar (Çanakçıoğlu, 1983, s. 
348) Böceğin giriş deliği etrafındaki talaştan, zararı anlamak olası
dır. Çiftleşmeden sonra dişiler, ana yolu açmaya başlarlar (Ekici, 
1971, s. 11 ). Ana yol daha çok ağaçın lifleri doğrultusunu izleyen 
ortalama 8 cm uzunluğunda 3-4 kollu yıldızımsı yoldur. Yumurta 
odacıkları büyük, sık ve çok defa düzensiz aralıklarla yapılmıştır. 
Larva yolları çoğunlukla ağacın liflerine çapraz bir haldedir. Pupa, 
kabuk ile odun tabakası arasında, oval şekildeki beşikler içinde olu
şur. Genç erginler, gelişim yerinde olgunluk yiyimi yaparlar (Çanak
çıoğlu, i 983, s. 348). 

Zararı : Aslında sekonder zararlı olan bu böcek genellikle yara
lı, hastalıklı, yani fizyolojik olarak zayıf düşmüş bireylere, ormana 
kabuklu olarak terkedilmiş gövde ve dallara, dip kütüklere arız ol
maktadır. Böcek ağacın dipten tepeye bütün kısımlarında, 2-3 san
timetreden daha kalın olan dalarında zararlı olmaktadır. Fazla 
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oranlarda ürediğinde, sağlam ağaçlara da gidebilmektedir (Ekici, 
1971, s. 14). 

Kuraklık, don, fırtına gibi anormal iklim durumları, monokültür
ler, yangına uğramış alanlardaki ağaçlar, kabuklu olarak ormana 
bırakılmı.ş enkaz, kesim artıkları, odunlar ve dip kütükler böceğin 
çoğalmasını kölaylaştırmaktadır. 

Orthotomicus erosus, üreme potansiyeli oldukça yüksek bir bö
cektir. Bir dişi böcekten (parazit ve hastalıkları dikkate alınmadan 
hesap yapılacak olursa), beş generasyon sonunda 48 600 000 
birey meydana gelebilir (Ekici, 1971, s. 20). 

Diğer taraftan Acalla undulana'nun fizyolojik olarak zayıflattığı 
ağaçlar için bu böcek büyük tehlike yaratmaktadır. Bu nedenle, 
Orthotomicus erosus'un sedir ormanlarında yakından izlenmesi ve 
bir kitle üremesine meydan vermemek için koruyucu önlemlerin 
alınması gerekmektedir (Ekici, 1971, s. 20). 

Savaş : Koruyucu önlem olarak, orman taranmalı, böceklerin 
üremesi için elverişli olan yaralı, hastalıklı, zayıf düşmüş ağaçlar 

kesilerek, kabukları soyulmalıdır. Vakacak odun üretimi için kesilen 
sedir odurlarının, Orthotomicus erosus'un uçma zamanından önce, 
ormandan çıkarılması ya da kabuklarının soyulması gerekir. Böce
ğin aktif olduğu mayıs başı eylül ayları arasında, ormanda kabuklu 
ürün bırakılmamalıdır (Ekici, 1971, s. 20). 

Böcekle mücadele için tuzak ağaçlarından yararlanmak gerekir. 
En uygun tuzak ağacı tipi, kesilmiş, dalları budanmış ve üzeri dal
larla örtülmüş, çapı 25 santimetreden fazla olan, yatık birakılmış 
gövdedir. 

Tuzak ağaçlarının hazırlama zamanının seçimi, mücadelede ba
şarıyı etkileyen nedenlerden biridir. Erken hazırlanan tuzak ağaçla
rı, uçma zamanına kadar böcek cezbetme özelliklerini yitireceklerin
den, etkili olamazlar. Geç hazırlananlar ise böceklerin tamamını 
çekememektedir. Birinci seri tuzak ağaçları nisan ayı ortasına 
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kadar, ikinci seri haziran ayı beşında ve üçüncü seri ise temmuz ayı 
başında hazırlanmalıdır. Hazırlanan tuzak ağaçlarının miktarı, mü
cadele yapılacak böcek populasyonunu na göre, hektarda 4-20 adet 
arasında olmalıdır. Böcek fazla üreyerek, meşceredeki ağaçların 
%35 inden fazlasına arız olmuşsa, hektarda hazırlanacak tuzak 
ağacı sayısı 20-40 a kadar çıkarılabilir (Ekici, 1971, s. 22). 

Tuzak ağaçları mutlaka bir yere kaydedilmeli ve her 1 O günde 
bir kontrolü yapılmalıdır. Gelen böceklerin imhası için en uygun 
devre, yumutlamanın bitiminden krizalitleşmenin başlamasına 

kadar olan periyottur. Yani imha işi mutlaka kurt devresinde yapıl
malıdır. Bu devrede tuzak ağaçlarının kabukları bir bez üzerinde 
soyulup, yakılmalıdır. Soyma işlemi bezsiz yapıldığında, böceklerin 
bir kısmı yere düşüp, faaliyetlerine devam edeceğinden, mücadele
den beklenen sonuç alınamıyacaktır. Soyma işlemi iki işçi tarafın
dan, soyma demiri ile ağacın kalın tarafından, ince tarafına doğru 

yapılır (Ekici, 1971 , s. 22). 

Orthotomicus erosus'un sedir ağaçlarında rastlanan yırtıcı ve 
parazilleri şunlardır: Elmalı-Sevindik ormanında, böceğin kuluçka 
yollarında Thanasimus formicarius (Linnaeus) ( Coleoptera
Cieridae) altındaki yırtıcının kurtlanna rastlanmıştır. Bucak-Kızılgöl 
yöresinde (1400 m) sedir gövdesindeki ana böcek yollarında, Aulo
nium bicolar (Fabricius) adındaki yırtıcının erginleri görülmüştür. El
malı-Sarnıç ormanında (1250 m) sedirierde Calydium elongatum 
Fabricius (Coleoptera, Colydidae); Finike, Ördübek ormanında 
(1400 m) sedirierde O. eresus'un ana yollarında, Nemosoma elon
gatum (Linnaeus) ( Coleoptera, Trogassitidae) adındaki yırtıcıların 
erginleri saptanmıştır. Elmalı-Avlanbeli mevkiinde (1300 m) sedir
de, ana böcek yollarında, Opilo taeniatus (Kiug) ( Coleoptera, Cleri
dae) adındaki yırtıcının erginleri görülmüştür. Ayrıca, O. eresus 
ana ve kurt yollarında Aggelma spiracularis (Thamson) (Hymenop
tera, Pteromalidae) ve Paechygaster sp. (Diptera, Stratieyidae) 
adındaki parazitlere rastlanmıştır (Tosun, 1977, s.99,100,i01,102). 
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13.1.2.3 Barbara osmana Obraztsov - Sedir Kozalak 
Kelebeği 

Lepidoptera takımı, Tortricidae famılyasındandır. Gerilmiş ka
natları arasındaki açıklık 21-25 mm olan bu kelebeğin ön kanatları 
koyu kahverengi siyah zemin üzerine, bayazımtırak gri renklidir. 
Arka kanatları ise siyahımtırak esmer rentkte ve genişçe saçaklıdır. 
Ortalama 17 mm uzunluğunda olan tırtıllarının sırtında koyu kahve
rengi bir çizgi ile bunun iki yanında kirli açık yeşil renkte eniice birer 
şerit vardır (Çanakçıoğlu, 1983, s. 277). 

Biyolojisi : B. osmana tıtılları kışı ve hemen hemen ilkbaharı 
beyaz bir koza içinde krizalit halinde geçirmektediL Krizalitleşme 
daha çok kozalağın sapına yakın yerlerde olmakta ve krizalitler 9-
11 mm boyunda bulunmaktadırlar. Haziran ayında erginleşerek, 
kozalağı terkederler. Uçma deliklerinde, yarısı dışarıya çıkmış kri
zalit gömleklerinin bulunuşu karakteristiktiL Kelebekler, yumurtala
rını bir yıllık genç kozalakların üzerine bırakırlar. Yumurtadan çıkan 
tırtıllar kozalağa girer (Çanakçıoğlu, 1983, s. 278; Tosun, 1977, s. 
124; Çanakçıoğlu, 1963 s. 45; Erdem, 1968, s. 139). 

Zararı : Larvalar genç kozalağın tohum ve pullarını yiyerek, iç 
kısmını delik deşik eder. Kozalak pulları dıştan renk değiştirir ve bu 
kısımlar deforme olur (Çanakçıoğlu, 1983, s. 277). Kozalaktaki 
zarar dışardan, tırtıl yeme bölgesindeki pulların dıştan renk değiş
tirmesi, kozalakların bu kasımlarının az çok deforme olması, tırtıl 

pislikleri ve kahverengi öğüntüler ile reçine sızıntısından kolayca 
anlaşılmaktadır (Çanakçıoğlu, 1963, s. 45). 

B. osmana'nın verdiği zararla ilgili olarak, dört yöreden toplanan 
kozalaklar lab0~atuarda incelenmiştir. Bu yörelerdeki zarar yüzdesi 
9.1 ile 41.0 arasında bulunmuştur (Çanakçıoğlu, 1963, s. 46). 

Savaş : Gerektiğinde tırtıllı kozalakların, kelebeğin uçma za
manından önce, toplanarak yakılması gerikir. Bulunabilen parazit
leri: Akseki-Emirhasanbeli ormanında (1500 m) Exeristes longiseta 
Ratzeburg (Hymenoptera, lchnoumonidae) erginleri; Kaş-
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Katrandağı ormanında (1500 m ) Exeristis robarator Fabricius er
ginleri. Bulunabilen yırtıcıları: Kaş-Sütleğen ormanında (1500 m) 
Lathridius minutus (Linnaeus) ( Coleoptera, Lathridiiade) erginleri; 
Finike-Ördübek ormanında (1400 m) Pfacusa sp. (Coleoptera, 
Staphylimdae) erginleri (Tosun, 1977, s. 124, 125). 

13.1.2.4 Phloesinus acatayi Schedl.- Sedir Kabukböceği 

Coleoptera takımı, Scolytedae (!pide) famiyasındandır. ilk defa 
1957 yılında Acatay taratından bulunmuştur (Acatay, 1958 (b), s. 
31). Dişi ergin 2-2.2 mm büyüklüğündedir. Boyu genişliğinin iki ka
tıdır. Erkek erginler, hemen hemen aynı yapıda; alnı hafif enine çö
küntülü ve daha sık kıllıdır. Konik olan anten topuzu dört parçalıdır. 
Gözleri ön tarafa girintilidir (Ekici, 1971, s. 22; Çanakçıoğlu, 1983, 
s. 339). Türkiye'nin yerli bir türü olup, Acıpayam, Tavas, Fethiye, 
Antalya, Elmalı,Şarkikaraağaç-Finike ve Beyşehir yörelerinde ya
şamaktadır (Çanakçıoğlu, 1983, s. 339). 

Biyolojisi : Uçma zamanı mayıs ayına rastlar. Böcek konukçu 
ağaç türlerinin ince çaplı uç kısımlarında ya da ince dallarda kabuk 
altında uzunlamasına tek kollu ana yollar açmaktadır. Yumurtalar 
ana yolun her iki tarafına teker teker sıralar halinde açılan odacık
lara konulmaktadır. Bazı örneklerde ana yol uzunluğu 5-7 cm. ge
nişliği 1.5 mm kadardır (Tosun, 1977, s. 77). Dişi böcek ana yolun 
sağında ve solunda açtığı yumurta odacıklarına yumurtalarını bıra
kır. Yumurta adacıklarının diğer kabuk böceklerine göre daha ara
lıklı hazırlandığı göze çarpmaktadır. Odacıklar arasındaki uzaklık 
2.4 mm ile 6.2 mm arasında değişmektedir. Bir dişi böcek tarafın
dan konulan yumurta sayısı 12-28 arasında değişmektedir (Ekici, 
1970, s. 23). Olgun larvalar, larva yolları sonunda pupa olurlar. 
Ergin böcekler kabuğu delerek çıkarlar (Çanakçıoğlu, 1983, s. 
340). Yılda bir generasyonu olan P. acatayi kışı ergin halde geçir
mektedir (Ekici, 1970, s. 23). 
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Zararı : Sekonder zararlı olarak faaliyette bulunan P. acatayi 
kesilmiş ağaçlarının dallarına, gövdenin ince çaplı tepe kısmına ve 
fizyolojik bakımdan zayıf düşmüş, dikili ağaçların daliarına arız ol
maktadır. Büyük çapta bir tahribatma rastlamamakla birlikte, fazla 
oranlarda ürediği zaman, sağlıklı ağaçların daliarına da arız olarak, 
bunların zayıflamasına yol açması ve Orthotomicus erosus'un ya 
yılınasına uygun ortam oluşturması beklenebilir (Ekici, 1970, s. 
25). 

Savaş : Tuzak dallar hazırlananak savaşılabilir. Bu amaç için 
dallar mayıs başına kadar hazırlanmış olmalıdır. Haziran ayı içinde 
böceğin arız olduğu dallar yakılır. Ayrıca O. erosus mücadelesi için 
hazırlanacak tuzak ağaçlarının bir miktarı dallı bırakılarak, bunların 
daliarına gelecek P. acatayi yok edilebilir. Bu böcekle mücadelenin 
O. erosus ile birlikte ele alınması uygun olur (Ekici, 1970, s. 26). 

13.1.2.5 Megastigmus schimitscheki Novitzky,-Sedir To
humarısı 

Hymenoptera takımı, Torymidae familyasındandır. Erginlerde 
ortalama boylar erkeklerde 4.2 mm, dişilerde 5.2 mm dolayındadır. 

. Vücudu parlak siyah, antenieri kahverengi ve bacakları siyah ve 
sarı olan böceğin başı ile thorax'ı seyrek kıllarla kaplıdır. Yumurta 
koyma borusu vücuttan daha büyüktür (5.2-6 mm) Son karın bölü
tünün alt kenarına bağlanmış olan yumurta koyma borusu iki par
çalı bir koruyucu kanalın içinde bulunur. Beyaz renkli ve tombullar
valar 4.5-5.0 mm büyüklüğündedir ( Çanakçıoğlu, 1983, s: 267 ). 
M. schimitcheki. Akdeniz Bölgesinde Toros sedirinin yayılış alanla
rının hemen her yöresinde bulunmaktadır (Özkazanç, 1982, s. 
175). 

Biyolojisi :Yaşam dönemlerinden yumurta, larva ve pupa dö
nemlerini Toros sediri tohumları içinde geçiren bu tohum arısının 
generasyon süresi iki yıldır. Laboratuar koşullarında yumurta döne
mi11 gün sürmektedir. Larva dönemi bireylere göre değişmekte, 22 
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aydan 36 aya kadar sürmektedir. Larvalar tohum içinde endosp
remle beslenmekte, ikinci yılda endosperm tümüyle tüketilmiş ol
maktadır. Olgun larva, baş kısmı genellikle tohumun sivri ucu yö
nünde olmak üzere prepupa evresine kadar tohum içinde 
dinlenmektedir. Pupa dönemine geçiş, sıcaklık ve sıcaklığın süresi 
ile ilgili olarak değişmektedir. Pupa dönemi arazi koşullarında 13-
17 gün sürmektedir. Tohum içinde erginleşen an, genellikle tohu
mun ince ucuna yakın bir yerde açtığı yuvarlak bir delikten çıkar. 
Arıların tohumlardan çıkışları, ilk iki günde topluca olmakta ve gün
lük arı çıkış sayısı gittikçe azalarak, 10-i 5 gün içinde tamamlanma
kadır. Sedir kozalakları üzerinde yapılan çalışmalarda M. schimits
cheki böceğini taşıyan tohumların, kozalağın üst yarısında 

yoğunlaştığı görülmüştür (Özkazanç, 1982, s. 175, 176, 177). 

Zararı : Böceğin larvaları Toros sediri tohumlannın endosperm 
ve embiryolarını yer ve tohumları tamamen öldürür (Çanakçıoğlu, 
1983, s. 268; Özkazanç, 1982, s. 175). Akdeniz Bölgesinin çeşitli 
sedir yayılış alanlarında yapılan belirlemelerde, zarar oranının % 
0.47 - 11.22 arasında değiştiği görülmüştür (Özkazanç, 1982, s. 
178). 

Savaş : Primer zararlı olan Megastigmus türlerine karşı orman
da koruyucu önlemler almak olanaksız gibi görünmektedir. Ancak, 
toplanan tohumların ekim alanlarına taşınmasından önce, ilaçla 
dezenfekte edilmesi ve tohum çıkarma işlemleri sırasında, tohum
ların yüksek sıcaklık derecelerinde bırakılması, böceklerin çoğal
masını önleyici bir tedbir olarak önerilebilir. Deneyler, tohum çıkar
ma fırınlarında 49 oc de 5-6 saat süreyle ısıtılan tohumların 

içindeki Megastismus kurtlarının öldüğünü ve bu sıcaklığın sağlam 
tohumların çimlenmesine olumsuz etkide bulunmadığını göstermiş
tir (Çanakçıoğlu, 1963, s. 72). 

Meşcere içinde yapılabilecek mücadele : Parazitlerin yayılış 

gösterdiği alanlardan alınan kozalkların Megastismusların üremiş 
olduğu maşcerelerin altına yerleştirilerek, parazitlerin bu bölgelerde 
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çoğalması sağlanmalıdır. Ancak, bu kozalaklann içinde Megistig
muslar da bulunabileceğinden kozalaklar, Megistigmusların uçtuğu 
mayıs ve haziran yalannda özel yapılmış kapalı kutularda saklan
malıdır. Böylece çıkan Megastigmusların kapalı kutular içinde öl
meleri sağlanmış olur. Daha sonra kutular açılıp meşcere altına ko
narak, parazilerin normal uçma zamanı olan ağustos, eylül 
aylarında, böcekli alana yayılmaları sağlanır. Parazitlerin uçma sü
releri sonunda, kozalaklar yok edilmelidir. Böylece kozalak içinde 2 
ve 3 yıllık generasyona sahip Megastigmus türleri vaisa, bunlar da 
yok edilmiş olurlar (Çanakçıoğlu, 1963, s. 73). 

13.12.6 Thaumethopoae solitaria Freyer- Sedir Keseböceği 

Lepidoptera takımı, Thaumethopoedae familyasındandır (Ça
nakçıoğlu, 1983, s. 98). Ön kanatları arasındaki açıklık 25-26 mili
metredir. Antenieri sarımtıraktır. Ön kanatları gri renkte olup, üze
rinde birbirine oldukça paralel enine, esmer üç adet çizgi vardır. 

Arka kanatlan kirli beyazdır. Vücudu kahverengi olup, omuz kıs
mında biraz daha fazla kıl mevcuttur (Tosun, 1975, s. 155). Olgun 
tırtıllar 30-35 mm boyundadır. Tırtıllar grimsi kahverengi olup, ince 
yapılıdırlar. Başları siyah, baştan itibare_n üçüncü halkadan sonuna 
kadarki 8 halka üzerinde, kızılımtırak kahverengi siğiller vardır. 

Antalya'nın çeşitli yörelerinde bu zararlıya rastlanmıştır (Çanakçı
oğlu, 1983, s. 118). 

Biyolojisi : Temmuz ayında krizalitten çıkan erginler çiftleştik
ten sonra, bir hafta içinde kirli beyaz renkte ve boyları 1.0-1.2 mm 
ve yuvarlak olan yumurtalarını, sedirierde küçük dalcıklar üzerine 
koçan gibi sıralamakta ve kuvvetli bir yapıştırıcı madde ile bunları 
dalcıklara yapıştırmaktadırlar. Ayrıca üzerierini abdomenin ucunda 
sakladığı koyu gri renkteki pullarla dam örtüsü gibi kapatmaktadır
lar. Yapılan sayımiara göre, bir koçanda 150-200 adet yumurta ol
duğu belirlenmiştir Yumurta dizileri düzensiz olup, yer yer boşluklar 
bulunmaktadır. Tırtıllar şubat, mart aylarında yumurtadan çıkarlar. 
Olgun tırtıllar haziran ayı içinde krizalite geçmek için ağaçlar üze-
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rinde dolaşmakta ve bu gezinti yerlerinde, ince ipliklerden oluşan 
beyaz ağ tabakası meydana getirmektedirler. Sabahın erkeiı saat
lerinde, katarlar halinde toprağa inmekte ve toprak üstünde bir süre 
dolaştıktan sonra toprağa girmektedirler. Toprağın fiziksel durumu
na göre, toprakta 5-30 cm derinlikte, bir hafta sonra krizalite geç
mektedirler. Krizalitlerin boyları 16-17, genişlikleri 0.5-08 milimetre
dir (Tosun, 1977, s. 155-157). 

Zararı : Yumurtadan çıkan tırtıllar, önce ibreleri yan tarafların
<ian kemirir, daha sonra da tamamen yerler. Bu zarar şubat-mart 
aylarından başlıyarak, hazirana kadar devam eder (Tosun, 1977, 
s. 156). 

Savaş : Biyolojik savaş açısından elde edilen parazitleri önem
lidir. Tetrastichus seNadeii Dom. (Hymenoptara, Eulophidae) adın
daki paraziti, Şarkikaraağaç -Kızıldağ ormanında (1400 m) bulun
muştur. Thaumetopoea so/itoria krizalitlerinden elde edilen diğer 
bir parazit, Arenetra pilosella Grav. (Hymenoptera, lchneumoni
dae) dir. Şarkikaraağaç ormanında (1250 m) saptanmıştır (Tosun, 
1977, s. 157, 158). 

Kimyasal mücadelede tırtınarına karşı, toz halinde çeşitli mide 
ve temas zehirleri kullanılmaktadır. 

13.1.2.7 Cinara cedriMineur-Sedir Yaprakbiti 

Hornaptera takımı, Lachnidae familyasındandır. Kanatlı erginle
rinin başları esrnerimtırak sarı, antenler, açık sarı-siyah, gözler 
koyu esmer, bacaklar sarı-siyah, thorax (göğüs) ve abdomen 
(karın) koyu esmer renkte olup 3-3.8 mm büyüklüktedir. Kanatlı er
ginlerde baş koyu esmer, gözler siyah, antenler esmer kırmızı 

siyah, hortum açık sarı, kanatları sarı, thorax ve abdomen ise siy
ahtır. Boyları 3.5-4.4 milimetredir. Kışı geçiren yumurtaları koyu 
kahverengi ve parlak olup, 0.7-1.0 mm boyunda ve 0.2-0.3 mm 
enindedir. Türkiye'de Gaziantep, Ankara, Konya,Burdur, Kaş, is-

280 



tanbul, Eskişehir, Afyon ve Elmalı yörelerinde görülmüştür (Çanak
çıoğlu, 1983, s.281). 

Biyolojisi : Sedirin özellikle alt dallarının sürgün uçlarındaki 
iğne yapraklar arasında kümeler halinde yaşarlar. Çok hareketlidir
ler. Bir tehlike anında koleniler derhal dağılır ve kaçarlar. En yük
sek populasyona haziran ayında ulaşırlar. ikinci populasyon artışı 
eylülde görülür. Populasyon fazla olduğunda özellikle genç fidan
lardaki miktarı çok artar (Çanakçıoğlu, 1983, s. 282). 

Zararı : Kanatlı ve kanatsız erginlerle yavrulardan oluşan kolo
niler genç sedir sürgünlerinin taze iğne yapraklarını kurutur. Yap
raklar kahverengi bir renk alarak ölürler (Çanakçıoğlu, 1983, s. 
282). 

Savaş : Hemorobmis micans Ol. (Neuportea, Hemorobidae) 
adında bir yırtıcısı belirlenmiştir. Yırtıcının ergini narin yapılı ve 
açık yeşildir. Saydam olan kanatlarının üzerinde bol damarlar bu
lunmakta olup, kanatlar kapalı durumda dam çatısını andırmakta
dır. 

13.1.2.8 Melanophila (Phaenops) delagrangei Abeille 

Coleoptera takımı, Buprestidae familyasındandır. Böceğin kanat 
örtüsü madeni koyu yeşil renktedir. Boyun kalkanı, kanat örtüsüne 
göre biraz daha açık renkte olup, üzerinde iki tane çukurcuk bulun
maktadır. Boyun kalkanının arka kenan, kanat örtüsünün kaidesine 
uyacak şekile girintilidir. Böceğin alt tarafı da parlak koyu yeşil 

renktedir. Erginlerin boyu 8.5-12.0 mm; genişliği ise 3.0-5.0 mm 
arasında değişmektedir (Ekici, 1971, s. 36). Bu süslü böceği Kaş, 
Elmalı, Finike ve Bucak ormanlarında rastlanmıştır (Tosun, 1977, 
s. 38). 

Biyolojisi . : Generasyonu iki yıllık olup, uçma zamanı mayıs 
sonundan temmuz sonuna kadar devam etmektedir. Kışı tırtıl saf
hasında geçiren böcek mayıs ayiarına doğru krizalitleşmek üzere, 
diri oduna girmeye başlar (Ekici, 197, s. 38). 
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Zararı : Sekonder zararlı bir böcektir. Genellikle O erosus'tan 
sonra arız olduğu görülmektedir. Böceğin tırtılları, krizalit beşiği ha
zırlamak üzere 3-4 cm diri oduna girerek, teknik zarara neden olur. 
Yumurtadan çıkan tırtıllar beslenmelerini kabuk altında sürdürürler 
(Ekici, 1971, s. 42; Tosun, 1977, s. 39). 

Savaş : Bu böceğin çoğalmasını engellemek için üretimde 
tomrukların, hastalıklı ağaçların kabukları soyulmalıdır. Ayrıca 

tuzak ağaçlarından yararlanılabilir. Tuzak ağaçları uçma zamanın
dan önce, mayıs başına kadar hazırlanmalıdır. Uçma periyodu so
nunda, eylül ayından itibaren tuzak ağaçlarının kabukları soyula
rak, yakılmafıdır. Tuzak ağaçlarının soyulmasından geç kalınırsa, 
tırtıllar krizalitleşmek üzere diri oduna gireceğinden, bu kısmın yon
tularak kaldırılması gerekebilir. ·· 

13.1.2.9 lps acuminatus (Gyll.)- Çam Altıdişli Kabuk 
böceği 

Coleoptera takımı, Scolytidae (ıpidae) familyasındandır. Ergini 
2.2- 3.5 mm büyüklüğünde, kahverenginde ve sarımtırak gri kıllıdır. 
Hafif eğimli olan sağrının sağ ve solunda üçerden altı tane diş var
dır.Bunalardan üstteki ikisi küçük, büyük olan alttaki üçüncü diş ise 
dişilerde basit, erkeklerde iki uçludur (Çanakçıoğlu, 1983, s. 342; 
Tosun, 1977, s.90). Elmalı çevresinde sedirler üzerinde belirlen
miştir. 

Biyolojisi : Generasyonu bir seneliktir. Uçma zamanı nisan 
sonları ile mayıs arasındadır. Ana böcek kabuk altında geniş bir 
çiftleşme odasından başlayarak 2-3 mm genişliğinde ve lifler yö
nünde, çok koilu ana yollar açar. Bu yollar, yaşlı erginterin regene
rasyon ve genç erginlerin olgunluk yiyimleri nedeni ile meydan şek
lini alan bir genişlikle son bulur. Genellikle 3-5 kollu olan ana 
yolların ortalama uzunluğu 20 santimetredir. Yumurtadan çıkan 
kurt!ar, ana yola dikey yollar açarlar. Gerek ana gerekse kurt yolları 
diri oduna oldukça girmiş durumdadır (Tosun, 1977, s. 92; Çanak-
çıoğlu, s. 343-344). · 
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Zararı : Böcek genellikle ince kabuklu ağaçlan sever. Bu ne
denle de ağaçların tepe kısımlarına, daliarına ve sırıklık çağındaki 
gövdelere girer (Tosun, 1977, s. 91 ). Sekonder bir zararlıdır. 

Ancak, kolaylıkla primer zararlı durumuna geçebilir. Özellikle 
orman yangınlanndan sonra, kitle halinde ürer (Çanakçoğlu, 1983, 
s. 343). 

Savaş : Genel olarak kurak ve sıcak geçen yıllardan ve şiddetli 
kışlardan sonra dikkatli olunmalıdır. Diğer kabuk böceklerinde oldu
ğu gibi, zarar gören ağaçlar kesilmeli ve kabukları bezler üzerine 
soyularak, böceklerle birlikte yakılmalıdır. Ayrıca ince kabuklu 
tuzak ağaçları hazırlanmalıdır. Ancak, tuzak ağaçlarının kabukları, 
böcek pupa olmak üzere diri oduna girmeden önce soyulması ge
rekir (Çanakçoğlu, 1983, s. 344). 

13.1.2.10 Malorchus minor(Linnaeus) 

Coleoptera takımı, cerambycidae familyasındandar. Bu teke bö
ceğinin büyüklüğü 8-12 mm kadar olup, boyun kalkanı esmer, 
karın kısmının ancak yarısını kaplayan kanat örtüleri koyu kahve
rengidir. Antenieri dişilerde vücut uzunluğunda, erkekte ise daha 
uzundur(Tosun, 1975,s. 49,50) 

Biyolojisi : Akdeniz bölgesi için uçma zamanı nisan, mayıs ay
larıdır. Kurtlar ağacın lifleri yönünde aşağı doğru yollar açarlar. 
Olgun kurtlar, açtıkları yolların sonunda krizalit olurlar (Tosun, 
1977, s. 50). 

Zararı : Sedir ağaçlarının dal ve gövdelerinde, özellikle önce 
dallarda zarar yaparlar. Kabuk altına bırakılan yumurtalardan çıkan 
kurtlar, ağacın lifleri yönünde yollar açarak, zarar vermeye devam 
ederler. Açılan yollar ve galeriler nedeniyle, ağacın değeri düşer. 
Genç fidanlarda ölümlereneden olurlar (Tosun, 1992). 

13.1.2.11 Eriophydes cedri Acatay 

~carina takımı, Erophidae familyasındandır. Bu akan n erginleri
nin büyüklüğü 0.17-0.20 mm ve rengi geneliike beyazımtırak sarı 
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ve kırmızımtıraktır. ilk defa 1943 yılında Acatay tarafından bulun
muştur (Tosun, 1977, s. 13). 

Biyolojisi :Yaprak aralarında ve tomurcukların içinda yaşarlar. 
Yumurtalarını ibre ve sürgünlerin üzerine, genellikle tek tek ya da 
2-3 tanesi bir arada , bazen de toplu bir halde koyarlar, Yumurta
dan çıkan nimfler kışa kadar zararlı olmaya devam ederler. Kışı 
ergin safhasında geçirirler (Tosun, 1977, s. 13). 

Zararı : Yaprak ve sürgünlerde yaptıkları zarar sonucunda, 
ince dallarda rozet oluşumları ortaya çıkar (Tosun, 1977, s. 13). 

13.2 Cansız Çevre Zararlıları 

13.21 Rüzgar 

Sedir, uygun yetişme koşulları ve bilinçli silvikültürel uygulama
lar içinde oldukça düzgün bir gövde formu geliştirmesine karşılık, 
sığ toprak derinliğine sahip alanlarda ve kapalılığın bozuk olduğu 
olumsuz koşullarda, rüzgardan en çok etkilenen ağaç türlerinden 
biridir. Özellikle meşcere kenarlarındaki ağ<.çlarda etkili rüzgar yö
nündeki bütün dallarının kaybolmasıyla "bayrak formu" denen şe
killer ortaya çıkmaktadır. Yeterli toprak derinliği bulunmayan alan
larda, sığ kök sistemi nedeniyle fırtına devriklarine rastlanmaktadır. 
Kapalılığın fazla olduğu yerlerde, sedir yayılış alanının üst yükselt
dilerinde, kar kırması görülür. Oldukça fazla kar yağışı olan yerler
de, tepe kapalılığı fazla olan meşcerelerde kar tepe tacı üzerinde 
tutulmaktadır. Aşırı kar yağış ında, tepede kalın bir tabaka oluşmak
tadır. Bir ölçüde eriyen kar, özellikle geceleri ısı çok düştüğünden 
donmaktadır. Bu durumda şiddetli bir rüzgar estiğinde, gövde bu 
kuvvete karşı koyamamakta ve kırılmaktadır. Bu gibi yerlerde kar 
kırması tehlikesi her zaman bekleneceğinden dikkatli bulunulmalı
dır. Kapalılığın çok fazla artırılarak, boşluksuz tepe çatısı yaratıl
masından kaçınılmalıdır (Eler, 1990, s. 588). 
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Kar kırığı olan yerlerde sekonder zararlılar hızla üreme yaparak 
tehlikeli durumlar yaratmaktadır. Bir süre sonra bunlarla mücadele 
güçleşmekte, zararın boyutları ve giderler de o oranda artmaktadır. 
Bu nedenle tüm dikkatli çalışmalara karşın kar kırıkları meydana 
gelirse, bunlar derhal kesilip ormandan çıkarılmalıdır. 

13.2.2 Don 

Sedir, ilkbahar donlarına karşı oldukça duyarlı bir türdür. Bu ne
denle meşcerelerde "Don kurutması" olayiarına rastlanmaktadır. 
Bazı yörelerde sıklık ve sırıklık çağındaki 8-10 ağaçlık küçük grup
lar halinde kurumalar görülmüştür. Ayrıca sedir yayılış alanları için
de, arazinin topoğrafik yapısından kaynaklanan kapalı ve derin don 
çukurları bulunmaktadır. Bu alanlarda don nedeniyle gençlik gele
mernekte ve bu tür yerler daima çıplak kalmaktadır (Evcimen, 
1963, s. 31 ). 
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14. SEDiR ODUNUNUN ANATOMiK VE TEKNOLOJiK ÖZEL· 
LiKLERi iLE KULLANIM Y~RLERi 

Toros sediri (Cedrus libani a. Rich.) ülkemiz ağaç türleri arasın
da gerek dünyadaki en geniş yayılış alanının Tükriye'de olması ge
rekse odunun özellikleri ile ayrıcalıklı bir yere sahiptir. 

Sedir; ingilizce'de "Cedar", almanca'da "Zeder", Fransıca'da 
"Cedre", italyanca'da ise "Cedro" adları ile bilinmektedir. Sedir 
odunlarının en önemli özellikleri hoş kokulu olmalarıdır. Ticarette 
"Cedar" olarak bilinen bir çok ağaç türü odunu da sedirle karıştırıl
maktadır. 

14.1 Sedir Odununun Makroskopik Özellikleri 

Toros sediri 40 metreye kadar boy, 2 metreye kada çap yapabi
len, dolgun ve düzgün gövdeli bir ağaçtır. Kabuğu gençlikte düz
gün ve yeşilimsi gri renktedir. Ağaç yaşlandıkça boyuna çatlakları 
bulunan, pullu bir kabuk oluşur, rengi de koyulaşarak, siyahımsı gri 
renkte bir görünüm alır. 

Toros sedirinde ortalama sabuk kalınlığı 1.27 cm, maksimum 
kabuk kalınlığı ise 2.23 santimetredir. 

Kabuğun genel hacme katılım payı, genç yaşlarda daha fazla, 
ileriki yaşlarda ise daha azdır. Minimum kabuk yüzdesi % 11.2 
(292 yaşındaki örnekte), ortalama kabuk yüzdesi% 18.92, maksi
mum kabuk yüzdesi ise% 26.23 (70 yaşındaki örnekte) olarak bu
lunmuştur (Erdin, 1985, s. 33). 

Toros sediri odunu hafif ve yumuşak, özellikle öz odunu güzel 
kokuludur. Bu koku 4-5 yılda kaybolur ise de odunun yüzeyi rende
lendiğinde, koku yeniden hissedilebilir. 

Diri odun sarımsı kahverenkte olup, öz odundan daha açık 
renklidir. Öz odun ise, kırmızımsı kahverengindedir. Yıllık halka sı-
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nırı belirgindir. Yıllık halka genişlikleri, 0.50 milime,·.elik sınıfiara ay
rılarak çizilen varyasyon grafiği şekil 1'de görülmektedir. Toros se
dirinde ortalama ilkbahar odunu genişiği 1.12 mm, ortalama yaz 
odunu genişliği 0.70 mm ve yaz odunu katılım payı% 38.5 olarak 
bulunmuştur (Erdin, 1985, s. 33). oldukça sık öz ışınları büyüteçle 
görülebilir (Erdin, 1985, s. 33). Öz ışınları ise öz ışını levhacıklar 
halinde belirgindir. 

··.---~~~--------------------------------~~ 

ı o 

N: 478 
x~.ı. 69 

.S= 1. 03 

o- oa 12 -:;ıo 2·-o ·2tı: ·ıa 32 '6 ıo ı.ı. ı.e s2 mm. 
Yılll.k. nal,'ka genişli~i 

Şekil1. Toros sedirinde yıllık halka genişliği varyasyon grafiği 

Toros sedirinde doğal reçine kanalı bulunmamakta, ancak trau
matik reçine kanallarına çok sık rastlanmaktadır. Kanallar enine ke
sitte; yıllık halka sınırına teğet uzanan koyu kahverengi çizgiler ha
linde, radyal kesitte fazla belirgin olmayan ve lif boyunca uzanan 
ince çizikler halinde, teğet kesitte ise lif boyunca uzanan benekler 
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halinde görülmektedir. Ayrıca, sedir odununda sık sık reçine kese
lerine de rastlanmaktadır (Bozkurt, et al., 1985, s. 85). 

Toros sediri odunu düzgün lifli ve yeknesak tekstürlüdür. Yumu
şak ve dayanıklı olan odun kolay işlenebilir. 

14.2 $edir Odununun Mikroskopik Özellikleri 

Toros sediri odununu oluşturan yapı elemanlarının nitelik ve ni
celikleri ayrıntılı olarak belirlenmiştir (Erdin, 1985). Bu bölümde ve
rilen bilgiler bu araştırma çalışmasından yararlanılarak düzenlen
miştir., toros sediri odunu aşağıdaki elemanlardan oluşmaktadır. 

Boyuna Elemanlar 
1. Prosenşimatik hücreler 
2. Paranşimatik hücreler 

a) Boyuna paranşim hücreleri 

b) Epitel hücreleri 
(boyuna reçine kanalları 
reçine salgılayan hücreler) 

14.2.1 Traheidler 

Enine elemanlar 
1. Pronseşimatik hücreler 

a) Öz ışını traheidleri 
2. Paranşimatik hücreler 

a) Öz ışını paranşim hücreleri 
b) Epitel hücreleri 
(Enine reçine kanalları . 
reçine salgılayan hücreler) 

Toros sedirinde odun dokusunun yaklaşık% 91'ini boyuna ıra
heidier oluşturmaktadır. Traheid sayısı ise vejetasyon mevsimine 
göre farklılık göstermektedir. ilkbahar odununda traheid sayısı 544-
1909, yaz odununda 978-3453 ve tüm sahada 942-2594'tür. 

Traheidlerin radyal çeperlerindeki kenarlı geçitler genellikle tek 
sıralıdır. Toros sedirinde kenarlı geçit zarının orta kısmını meydana ~ 

getiren torusun kenarları dişlidir. Bu durum sedirieri diğer iğne 
yapraklı ağaçlardan ayıran önemli bir özelliktir. 

Traheidler göknar ve çarnlardan daha kısa, doğu ladininden 
daha uzundur. ilkbahar traheidlerinin radyal yüzleri ile öz ışını pa-
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ranşim hücrelerini karşılama yerinde bulunan geçitler "Taxodioid" 
ve "Cupressoid" tipte olup, çoğunlukla "Cupressoid" tiptedir. Yaz 
odunu traheidlerinin karşılama yerindeki geçitler ise "Piceoid" tipte 
görülmektedir. ilkbahar odununda traheidlerin teğet-radyal yöndeki 
çapları, yaz odunu traheid çaplarından daha geniştir. 

Toros sediri traheidlerinin teğet çapları· diğer iğne yapraklıtarla 
karşılaştırıldığında, Pinus strobus dışında hepsinden daha dardır. 
Çeper kalınlığı, ilkbahar odunun 2-5 katı, radyal çeper kalınlığı ise 
2 katı kadardır. Lümen genişlikleri ilkbahar odunu traheidlerinde 
daha geniştir. 

Toros sediri çeper kalınlıkları ve lümen genişlikleri diğer iğne 
yapraklılarla karşılaştırıldığında, çeperlerin karaçam ve doğu ladi
ninden daha ince,. lümenlerinin ise doğu ladininden geniş, diğer 
iğne yapraklılardan dar olduğu belirlenmiştir. Traheid uzunluğu 0.8 
milimetre ile 6.6 milimetre arasında değişmekte olup, ortalama 3.2 
bulunmuştur 

14.2.2 öz Işınları 

Gaz alış verişi, depolama ve iletim görevini üstlenen öz ışınları
nın genel odun hacmine katılım payı teğet kesitte %11 'dir. Öz ışın
ları genellikle tek sıralı ve bazen de iki sıralıdır. Patolojik olarak olu
şan travmatik enine reçine kanalları, iyimsi öz ışınlarının ortasında 
yer alır. Öz ışın paranşim hücreleri ile ilkbahar odunu traheidlerinin 
karşılaşma yerlerindeki geçitler "Cupressoid" tip, bazen de "Taxoi
doid" tiplerdir. Öz ışınları traheidlerinde ve paranşim hücrelerinde 
çoğunlukla kalsiyum oksalat kristalleri bulunur. Bu kristallere 
zaman zaman reçine kanalları etrafındaki epitel hücreleri içinde de 
rastlanır. 

Toros sedirinde tek sıralı öz ışınlarında hücre sayısı 1-83 ara
sında değişmekte ve genellikle 15-50 arasında olmaktadır. iki sıralı 
öz ışınlarında ise hücre sayısı 9-35 arasında değişmektedir. Öz 
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ışını boyu ortalama 659 mikrondur. Öz ışını genişlikleri ise öz ışı
nın tek sıralı veya 2 sıralı olmasına göre değişmekte olup, iki sıralı 
öz ışınları tek sıralı öz ışınlarının yaklaşık olarak 1.5 katı daha ge
niştir. Tek sıralı öz ışınlarının boyları ise genişliklerinin yaklaşık ola
rak 27 katıdır. 

Milimetrekaredeki öz ışını sayısı ortalama 22, öz ışını hücre sa
yısı ile 673'tür. 

14.2.3 Boyuna Paranşimler 

Toros sedirinde ender olarak ve yıllık halka sınırında tek tek ve 
bazen bir kaçı bir arada iç kısımları dolu, prizma şeklinde odun pa
ranşimi hücresi bulunur. Milimetredeki odun paranşim hücre sayısı 
ortalama 1 'dir. 

14.2.4 Traumatik Reçine Kanalları 

Toros sedirinde bir yaralanma sonucunda meydana gelen trau
matik reçine kanallarına sık sık rastlanmakta; ancak, normal reçine 
kanalı bulunmaktadır. Genelde yalnızca boyuna yönünde görülen 
traumatik reçine kanalları, toros sedirinde enine ve boyuna yönün
de görülebilmektedir. Boyuna reçine kanalları dizi halinde ve en 
fazla yaz odunu içinde teğet yönde uzanmaktadır. Boyuna trauma
tik reçine kanallarının teğet çapları ortalama 100 mikron, radyal 
çapları ise ortalama 96 mikrondur. Milimetrekaredeki boyuna trau
matik kanal sayısı ortalama 6.81'dir. 

14.3 Fiziksel özellikler 

14.3.1 Özgül Ağırlık 

Toros sedirinin özgül ağırlığı, çeşitli araştırmacılar tarafından in
celenmiştir. Bu araştırmacılara göre elde edilen sonuçlar, aşağıda
ki çizelgede özetlenmiştir. 
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Tam kuru Hava Kurusu 

Özgül Ağırlık Özgül Ağırlık Araştı rı cısı 

g/cm3 g/cm3 

Minimum Maksimum Minimum Maksimum 

0.380" 0.620 0.416 0.656 B erk el, 1954 

0.372 0.690 0.380 0.700 Erdin, 1985 

0.380 0.658 Demetçi, 1986 

Özgül ağırlık mekanik ve fiziksel özellikler üzerinde etkili olmak
ta ve edunun direnç özellikleri özgül ağırlığa bağlı olarak artmakta
dır. Geniş yıllık halkalarda özgül ağırlıl5 azalmakta ve buna bağlı 
olarak edunun direnci de düşmektedir. Yıllık halkaların daralması 
ise özgül ağırlığın ve giderek odun direncinin artması anlamına gel
mektedir. Odunun tam kuru özgül ağırlığı, genellikle kabuğa yakın 
bölgelerde daha düşüktür. 

14.3.2 Hacim Ağırlık Değeri 

Hacim ağırlık değeri 1 m3 taze odun içerisinde susuz kuru odun 
miktarını kg olarak veren bir değerdir. Toros sedirinde hacim ağırlık 
değeri minimum 0.310 g/cm3, ortalama 0.433 g/cm3, maksimum 
0.651 g/cm3 olarak bulunmuştur (Erdin, 1985, s. 135). 

14.3.3 Higroskopik özellikler 

14.3.3.1 Odunda Denge Rutubeti 

Odun higroskopik bir maddedir ve belirli bir denge meydana 
gelinceye kadar çevresindeki atmosferden su buharı alma ve bunu 
içi yüzeylerine kondense etme kabiliyetindedir. Lif doygunluğu rutu
bet derecesi olan% 20-40 (ortalama% 30) altında odun ile çevre
sindeki havanın rutubeti arasında belirli bir denge meydana gel
mektedir. Toros sedirinde bu denge rutubeti % 21 olarak 
bulunmuştur (Berkel, 1954, s. 65). 
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14.3.3.2 Odunun Genişleme ve Daralması 

Odunsu hücre çeperi, tam kuru hal olan %O ile lif doygunluğu 
rutubet derecesi olan ortalama %30 rutubet arasında, bünyesine 
su almakta, hacmini genişletmekte; bünyesinden su kaybetmekte, 
hacmini daraltmaktadır. Daralma ve genişleme miktarları, odun un. 
her yönünde aynı değildir. En büyük değişme yıllık halkalara teğet 
yönde meydana gelmektedir. Toros sedirinde üç boyutta ve hac
men daralma miktarları %olarak aşağıdaki çizelgede verilmiştir. 

Liflere Paralel Yarı çap Yönünde Yıllık Halkalara Hacim 

Yönde Daralma Daralma Teğet Yönde Daralma Daralması 

o/o % % % 

0.3 3.3 5.0 9.2 

14.3.3.3 Yaşayan Bir Ağaç Gövdesi içerisindeki Su Miktarı 

Dikili halde ve yaşayan bir Toros sediri ağacında bulunan su 
miktarı diri odun için % 11.7 ve öz odun için % 39'dur (Berkel, 
1954, s. 130). 

14.4 Mekanik Özellikler 

Toros sedirinde mekanik özelliklerle ilgili araştırmalar Berkel 
(1954) ve Demetçi (1986) tarafından yapılmıştır. Bu araştırmalar
dan elde edilen mekanik özellikere ilişkin değerler, aşağıdaki çizel
gede verilmiştir. 

Toros sedirinde basınç direncine bağlı olarak bulunan stati~ ka
lite değeri 8.6; spesifik kalite değeri 16.4 olarak bulunmuştur (Ber
kel, 1954, s. 94). Bu değerler Toros sediri, edunun statik etkilere 
karşı iyi özelliklerde olduğunu, spesifik kalite değeri bakımından ise 
Pinus nigra Var. pallasiana ile Pinus silvistris'ten daha yüksek de
ğerde bulunduğunu ortaya çıkarmaktadır. Toros sediri odunu, yarıı
ma direnci bakımından, kolay yarılan ağaçlar grubunda bulunmak-
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ta ve 1.89 olarak bulunan dinamik kalite değeri dikkate alındaığın
da, dinamik eğilme direnci iyi olan ağaçlar arasına girdiği anlaşıl-
maktadır. · 

özellik Minimum Ortalam Maksimum 

De{ler De!jer De{jer 

Basınç Direnci Liflere Dik Yönde 74 126 201 

kg/cm2 Liflere Paralel Yönde 240 450 600 

E!jilme Direnci 450 768 1250 

kg/cm2 

Çekme Direnci Liflere Dik Yönde 8 16 22 

kg//cm2 Liflere Paralel Yönde 155 457 751 

Makasiama Direnci LiflereParalel Yönde 52.2 74.95 100.0 

kg/cm2 

Yarılma Direnci Te!jetYönde 4.1 5.5 6.8 

kg/cm2 RadyaiYönde 3.2 4.4 5.5 

Dinamik EQilme 0.08 0.45 1.13 

Direnci kg/cm2 

Brinell Sertlik Liflere Paralel Yönde 3.87 

Direnci kg/mm2 Radyal Yönde 1.56 

Te!jetYönde 1.55 

JankaSertlik Liflere Dik Yönde 152 234 371 

Direnci kg/cm2 Liflere Paralel Yönde 297 387 537 

14.5 Kullanım Yerleri 

Toros sediri edunun gerek dar yıllık halkalı oluşu, gerekse daya-
nıklı bir oduna sahip bulunuşu nedeniyle geniş bir kullanım alanı 
vardır. Toprakla temas eden yerlerde, tel direği, çit direği, maden 
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direği, travers olarak ve köprü inşaatında kullanılır. Ayrıca, budak
sız ve dar yıllık halkalı malzeme, binalarda içi ve dış maksatlarda, 
kapı,pencere doğramaları, lambri ve mobilya yapımında kullanılır. 

Bunlardan başka parke, bahçe mobilyası, merdiven, balkon, 
kurşun kalem, arı kovanı yapımında, seralarda taşıyıcı materyal 
olarak, ambalaJ kağıdı yapımında ve kalıplık dikme olarak kullanılır. 
Kendisine özgü kokusu ve güve uzakaştıncı etkisi nedeniyle, elbi
se sandık ve defaplannın yapımında da kullanılır. 
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15. SEDiR ODUNUNUN KORUNMASI 

Ağaç malzemenin korunması denince, gerek yuvarlak ve gerek
se işlenmiş halde, kullanış yerindeki dayanma süresinin uzatırması 
ile ilgili tedbirler anlaşılmaktadır. 

Ağaç malzemenin çok çeşitli kullanım yerleri vardır. Buna karşı
lık, organik yapıda olması nedeniyle mantar ve böcekler tarafından 
kolayca tahrip edilerek kullanım ömürleri azalmaktadır. Buna ağaç 
malzemenin doğal dayanımı denir. Doğal dayanım süreleri ağaç 
türlerine göre değişmekte olup, meşede 14-15 yıl, kayında 2-6 yıl, 
karaçarnda 8 yıl ve sarıçarnda 9 yıl olarak belirlenmiştir (Göker, 
1985, s. 160). 

15.1 Ağaç Malzemenin Ömrünü Azaltan Etkenler 

Genel olarak ülkemizde ağaç malzemenin kullanım ömrünü 
azaltan unsurlar mantar ve böceklerdir. 

15.1.1 Mantarların Meydana Getirdiği Zararlar 

Mantarın ağaç malzernede meydana getirdiği zararları üç kısım
da toplamak mümkündür; bunlar renklenma yapan mantarlar, küf
lenme yapan mantarlar ve çürüklük yapan mantarlar. 

15.1.1.1 Renklenme Yapan Mantarlar 

Odunda renklenma yapan mantarların meydana getirdikleri 
renkler ağaç türüne ve mantarın türüne göre değişir. Bunların en 
önemlileri mavirenk oluşumuna neden olanlardır. Mavirenk mantar
ları özellikle iğne yapraklı ağaçların odunlarına dikili, tomruk ve ke
reste halinde iken, yalnızca diri odun kısmına arız olurlar. Kesim
den sonra gövdenin bir miktar su kaybetmesi veya biçme 
işleminden sonra kerestelerin havadar bir şekilde istif edilmemesi, 
mavirenk mantarlarının faaliyete geçmesine neden olmaktadırlar. 
Mantarlar diri odundaki paranşim hücrelerinin içerisinde bulunan 
besin maddeleri ile geçinirler. Beslenme ortamı bulamadıkları öz 
odun kısmına arız olmazlar. 
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Mavi renk oluşumu renk ve görünüm kusurudur. Odununun ba
sınç ve eğilme direncinde % 1 O, dinamik eğilme direncinde ise 
%30 azalmaya neden olduğu saptanmıştır. Ancak bu değerlerin, 
kullanım yerleri üzerine önemli bir etkisi yoktur (Berkel, 1954, s. 4; 
Berkel et al. 1965, s. 4;Erten & Önal, 1985, s. 9; ilhan et al. 1976, 
s. 3). 

15.1.1.2 Küflenme Yapan Mantarlar 

Küflenme yapan mantarlar, odunda yüzeysel olarak renk değişi
mine neden olurlar. Mantarların faaliyeti edunun derinlerine kadar 
işlemez. Küfler ağaç malzemenin yüzeyinden fırçalanarak ya da 
planyalanarak uzaklaştırılırlar (Erten, 1985). 

15.1.1.3 Çürüklük Yapan Mantarlar 

Çürüklük yapan mantarlar oduna, dikili halde, kesimden sonra 
depolama esnasında ya da kullanım yerlerinde arız olurlar. Çürük
lük yapan mantarlar gelişmeleri için uygun ortam buldukları zaman, 
edunun birleşiminde bulunan maddeleri çabuk parçalar ve edunun 
dayanıklılığının azalmasına neden olurlar. 

Bunlardan esmer çürüklük yapan mantc.rlar, edunun selüloz ve 
hemiselülozunu parçalarlar, geriye lignin kalır. Ligninden dolayı 
edunun rengi kahverengi (esmer) bir görünüm alır. Bu çürüklük 
edunun mukavemet özelliklerini önemli derecede azaltır. Genellikle 
iğne yapraklılarda görülmektedir. 

Beyaz çürüklük yapan mantarlar ise daha çok yapraklı ağaçlara 
arız olmakta, hem lignini hem de holoselülozu tahrip etmektedirler. 
Sonuçta, kalan selülozdan dolayı edunun rengi beyaz bir hal alır. 
Odunun mukavemet özellikleri bir dereceye kadar azalmakta fakat 
şok direnci kısa süre içinde düşmektedir. 

Diğer bir çürüklük de yumuşak çürüklüktür. Yakın zamana 
kadar bu tip çürüklük hakkında bilgi yoktu. Yumuşak çürüklük 
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yapan mantarlar, hücrenin sekonder çeperini tahrip etmektedirler. 
Bu çürüklük daha çok su soğutma kuleleri gibi ıslak halde bulunan 
tesislerde görülürler (Berkel, 1970, s. 231; Bozkurt & Erdin, 1985, 
s. 7; Erten, 1985, s. 98). 

15.1.2 Böceklerin Meydana Getirdiği Zararlar 

Ağaç malzeme üzerinde tahribat yapan zararlılardan bir diğeri 
böceklerdir. Böcekler hem yaş, hem de kuru oduna arız olarak, 
zarar meydana getirmektedirler. 

Hymenoptera ve ambrosia böcekleri yaş haldeki malzemeye, 
Hylotrupes bajulus, Anobium punctadum ve Lyctuslar kuru haldeki 
malzerneye arız olurlar. Bunlardan Anobium punctadum mobilya, 
parke, doğrama ile dekorasyon mazemelerine zarar verirler (Boz
kurt & Erdin, 1985, s. 8). 

15.2 Emprenye Maddeleri, Uygulama Yöntemleri ve 
Sedir'in Emprenyesi 

Ağaç malzeme, mantar ve böcek tahribatına karşı korunabilme
si için emprenye edilmelidir. Emprenyeden amaç, ağaç malzeme
nin içine çeşitli yöntemlerle mantar, böcek vb. zararlılara karşı bazı 
kimyasal maddelerin nüfuz ettirilmesidir. Kullanılan bu kimyasal bi
leşiklere emprenye maddeleri adı verilir. 

15.2.1 Emprenye Maddeleri 

Emprenye maddeleri T.S. 788 emprenye maddeleri standartları-
na göre 3 gruba ayrılırlar: 

1- Yağlı emprenye maddeleri 

2- Suda çözünen emprenye maddeleri 

3- Organik çözücüde çözünen emprenye maddeleri 
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15.2.1.1 Yağlı Emprenye Maddeleri 

Bu gruba giren emprenye maddelerinin en önemlisi kreozottur. 
Kreozotun özelliklerinin T.S 4329 Kreozot standartlarına uygun ol
ması gerekir. Ağır kokusu vardır, bu nedenle kapalı yerlerde kulla

. nı lması sakıncalıdır. Kreozot, .ağaç malzemenin yüzeyinde yağlı bir 
tabaka oluşturduğundan, bayanması ve yapıştınlması çok güçtür. 

15.2.1.2 Suda Çözünen emprenye Maddeleri 

Suda çözünen emprenye maddeleri inorganik kökenli olup, 
bakır, krom, arsenik, bor, çinko, sodyum, potasyum gibi maddelerin 
tuzlarının karışımından meydana gelirler. Ülkemizde Bakır/Krom/ 
Arsenik bileşimindaki Tanalith-e ve Bakır/Krom/Bor bileşimindaki 
Tanalith CBC ve Wolmanit-CB adlı emprenye maddeleri en yaygın 
olarak kullanılanlarıdır. 

Bu tip emprenye maddeleri, kokusuzdur, boyanabilir ve yapıştı
rılabilirler. Emprenye işleminden sonra, ağaç malzemenin kurutul
ması gerekir. 

15.2.1.3 Organik Çözücülü Emprenye Maddeleri 

Organik çözücülü emprenye maddeleri, bakırnattanat, çinkonaf
tanat, tributiltin-oksit, pentaklorofenol gibi maddelerdir. Organik çö
zücü olarak terebantin, tiner ve mineral spirit gibi maddeler kullanı
lır. Bunlar kolay yanan madddelerdir. Emprenye işleminden sonra, 
hemen uçarlar ve koruyucu madde ağaç malzemenin içerisinde 
kalır. Bu tip emprenye maddelerinin içerisinde dieldrin, lindone gibi 
böcek öldürücüler ile parafin ve sentetik reçine gibi su geçirmeyen 
maddeler katılabilir. Bu emprenye maddeleri ile emprenye edilen 
ağaç malzemeler boyanır ve yapıştırılabilirler (TS 788, Berkel, 
1972, s. 165; Erten, 1985, s. 107). 
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15.2.2 Uygulama Yöntemleri 

Emprenye maddeleri ağaç malzemenin içerisine 3 şekilde nüfuz 
ettirilirler. Bunlar: 

1- Basınç uygulamayan yöntemler 

2- Basınç uygulayan yöntemler 

3- Vakum yöntemleridir. 

15.2.2.1 Basınç Uygulamayan Yöntemler 

15.2.2.1.1 Fırça ve Püskürtme Yöntemleri 

Bu yöntemlerde hazırlanan emprenye maddesi, ağaç malzeme
nin yüzeyine fırça ve pulverizatörle püskürtülerek uygulanır. 

15.2.2.1.2 Kısa ve Uzun Süreli Daldırma Yöntemleri 

Bu yöntemlerde ağaç malzemeler, içinde emprenye maddesi 
bulunan kaplara bir kaç saniye ile bir kaç hafta arasıncıa değişen 
sürelerde batırılırlar. 

15.2.2.1.3 Sıcak- Soğuk Açık Tank Yöntemi 

Bu yöntemde, ağaç malzeme, içinde soğuk emprenye maddesi 
bulunan kazana yerleştirilir. Kazanın altındaki ocak yakılarak, emp
renye çözeltisi 85 oc ye kadar ısıtılır. Bu durumda 4 saat bekletilir 
ve daha sonra kazan soğumaya bırakılır. Çift kazanlı uygulamada 
ise birinci kazanda ağaç malzeme ısıtılıp, daha sonra içinde soğuk 
emprenye çözeltisi bulunan ikinci kazana yerleştirilir. Bu yöntemin 
uygulanmasında, organik çözücülü emprenye maddelerinin çabuk 
tutuşabilme özelliklerinden dolayı kullanımları sakıncalıdır. Basınç 
uygulamayan yöntemlerde, emprenye maddesinin ağaç malzeme
ye en iyi nüfuz etmesini sağlayan bu metotdur. 
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15.2.2.1.4 Diffuzyon Yöntemi 

Diffuzyon yöntemi, yeni kesilmiş ağaç malzemelere uygulanır. 
Ağaç malzeme kabukları soyulduktan sonra, yüksek konsantras
yonda hazırlanmış emprenye maddesiniri içine dikey olarak konur. 
Emprenye maddesi ağaç malzemenin yarısına kadar yükseldikten 
sonra, ters çevrilerek diğer uç emprenye maddesinin içine batırılır. 
Böylece ağaç malzemenin tamamen emprenyesi sağlanır. 

Emprenye işleminde bir tek emprenye maddesi kullanılırsa, basit 
diffuzyon; iki emprenye maddesi kullanılırsa, çift diffuzyon yöntemi 
olarak adlandırılır. 

15.2.2.2 Basınç Uygulayan Emprenye Yöntemleri 

Bu yöntemlerle, emprenye maddesi ağaç malzemenin içine iste
nen miktarda emdirilebilmektedir. Bunların en önemlileri Dolu 
Hücre (Bethell) yöntemi ile Boş Hücre (Rueping) yöntemleridir. 

15.2.2.2.1 Dolu Hücre (Betheii)Yöntemi 

Bu yöntemde emprenye edilecek ağaç malzemenin rutubetinin 
% 28 den fazla olmaması gerekir. Emprenye silindirinin içine emp
renye edilecek malzemeler konduktah sonra 63.5 cm civa basıncı
na eşdeğerde ilk vakum uygulanır. Vakum devam ederken, silindi
rin içi emprenye maddesi ile doldurulur. Vakum işlemine son verilir 
ve 15 atmosfere kadar basınç uygulanır. Basınç işlemine son ver
dikten sonra, emprenye maddesi boşaltılır. Son vakum işlemi uygu
lanır. Daha sonra emprenyeli ağaç malzemeler dışarı çıkarılır. 

15.2.2.2.2 Boş Hücre (Rupeping) Yöntemi 

Bu yöntemde, ağaç malzeme emprenye silindiri içine yerleştiril
dikten sonra, ilk vakum uygulanmaz. emprenye maddesi silindire 
duldurulduktan sonra 7-1 O atmosfer basınç uygulanır. Arzu edilen 
miktarda emprenye maddesi ağaç malzerneye emdirildikten sonra, 
silindir boşaltılır ve vakum işlemi uygulanır. Daha sonra emprenyeli 
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ağaç malzemeler dışarı çıkarılır (Berkel, 1972, s. 119; Erten, 1985, 
s. 1 08). 

15.2.2.3 Vakum Yöntemi 

Vakum yöntemi organik çözücülü emprenye maddeleri ile uygu
lanır. Ağaç malzeme emprenye kazanına yerleştirildikten sonra, 
vakum uygulanır. Vakum devam ederken, emprenye maddesi ka
zana doldurulur. Vakum işlemine son verilir. Emprenye maddesinin 
ağaç malzerneye nüfuzu ya normal atmosfer basıncı ile sağlanır 
veya 1-2 atmosfer basınç uygulanır. Emprenye maddesi kazandan 
boşaltıldıktan sonra, son vakum uygulanır. Bu yönteme Çift Vakum 
ya da Vac-Vac yöntemi denir. 

15.2.3 Sedirin Emprenyesi 

Sedir odunu, çam. göknar, ladin gibi ağaç türlerimize göre daha 
dayanıklıdır. Ancak emprenye edilerek dayanım süresinin daha da 
arttırılması mümkündür. 

Sedirin çeşitli şekilde emprenyesi için bir takım yöntem_ler uygu
lanmıştır. Bunlardan, uzun süreli daldırma ve sıcak-soğuk açık 

tank yöntemi ile sedir çit kazıkiarın iyi bir şekilde emprenyesi müm
kün olmamıştır. Sedirde uzun süreli daldırma yöntemi 7 gün süre 
ile uygulanmış ve ancak 1 m3 çit kazığına 1.39 kg Tanalith-CBC 
emprenye maddesi emdirilmiştir. Emprenye maddesinin odun içeri
sine 2 mm girmesi sağlabilmiştir. Sıcak soğuk açık tank yöntemi ile 
ise 1 m3 çit kazığına 4.75 kg Triolith-CB emprenye maddesi emdi
rilmiştir. Emprenye maddesi odun içerisine 2 mm nüfuz edebilmiş
tir. Diffu;:ı:yon yöntemi ile sedir çit kazıkiarı daha iyi emprenye edile
bilmektedir. Bu yöntemde 1 m3 çit kazığın emprenyesi için 14.45 
kg Tanalith-CB emprenye maddesi tüketilmiştir. Emprenye madde
si odun içerisine 11 .1 mm nüfuz ettirilebilmiştir. Diffuzyon yöntemi
nin sedir çit kazıkiarına uygulanmasında, emprenye maddesinin 
%1 O konsantrasyonda olması yeterlidir (Erten, 1986, s. 26). 
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Besi suyunu çıkarma (Boucherie) yöntemi ile sedir tel direkleri 
daha iyi bir şekilde emprenye edilebilmektedir. Buna göre 1 m3 tel 
direk için 11.72 kg emprenye maddesi tüketilmiş ve emprenye 
maddesinin oduna 19.3 mm girmesi sağlanabilmiştir. Bu yöntemle, 
sedir tel direkleri 93 saat 23 dakikada emprenye edilebilmektedir. 
Buna göre, sedir uzun süreli empreriye sınıfındadır. Bu yöntemin 
bir başka sakıncası, tel dikerierin kesildikten sonra, kabukları so
yulmadan, hemen emprenye edilmesi zorunluluğudur. Ancak, bu 
kesimden sonra, direk başları, budak yerleri ve kabukların zedele
nip döküldüğü yerlere, rutubet kaybını önleyici maddeler sürülerek 
bir parça giderilebilr (Erten, 1986, s. 9). 

Sedir tel direk ve çit kazıkları, Dolu Hücre (Bethell) yöntemi ile 
güç emprenye edilen bir ağaç türümüzdür. 1 m3 tel direk ve çit ka
zığın emprenyesi için 7. i 3 kg ve 8.60 kg emprenye maddesi tüke
tilm iş, emprenye maddesinin oduna 13.5 mm ve 13 mm girmesi 
sağlanmıştır. Sedir tel direk ve çit kazıkiarın daha iyi emprenyesi 
için anılan bu malzemeler delme (incising) işleminin yapılması, 

sonra emprenye edilmesi gerekir (Erten, 1986, s. 1 08). 

Sonuç olarak, sedir güc emprenye edilen bir ağaç türümüzdür. 
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16. MiLLi FARK ve REKREASYON AÇlSlNDAN SEDiR 

16.1 Genel Olarak Rekreasyon 

Halen kullanıldığı şekliyle batı dillerinden Türkçeye geçen "rek
reasyon" latincedeki re yeniden ve ereare yaratma sözcüklerinin 
birleşmesinden oluşmuş, yeniden yaratma recreare sözcüğünün 
karşılığı olduğu Barnhard tarafından, oyun, eğlence, yenileme, ye
niden oluşma anlamlarında kullanıldığı ifade edilmektedir (Pehliva
noğlu, 1987. s. 5). Rekreasyon kapsamı çok geniş bir yaşam biçi
mi, temel bir insan gereksinimidir. Bireyin oluşturduğu toplumsal 
yapıdan kaynaklanır. Bireyin tek ya da toplu davranışlarında kendi
ni gösterir. Pehlivanoğlu (1976, s. 148) rekreasyonu "genel olarak 
bireyin kendi istek ve içgüdüsüne göre, olanakları ölçüsünde kulla
nabileceği boş zamanlarında yer alan, bedensel ve ruhsal dinlen
me gereksinmelerini karşılayarak, bireyi boşatlan ve yenileyen, ça
lışma ve yaşama istek ve gücünü ayakta tutan ve sürdürüldüğü 
sürece bireye zevk veren, gelir sağlama kaygusundan uzak, her 
türlü eylemi kapsayan davranışlar bütünüdür" şeklinde tanımlamak
tadır. 

Günümüzde rekreasyon nitelik ve nicelik açısından geniş bir 
anlam ve kapsam kazanmıştır. Eski dönemlerde bazı ayrıcalıklı kişi 
ve toplulukların yaşamında yeri olmasına karşın, artık büyük kitlele
ri içeren, sınırları oldukça geniş eylemler topluluğu olarak benim
senmiş ve vazgeçilmez duruma gelmiştir. Rekreasyonun bugünkü 
boyutlara ulaşmasının gelişimini, özellike sanayi devriminden 
sonra, insan yaşamında ortaya çıkan değişikliklerle açıklamak 

uygun olur. Kentlerin büyümesi, konut koşullarının değişmesi, ça
lışma saatlerindeki düşmelerle birlikte, boş zamanların artması, kişi 
başına düşen ulusal gelirdeki artış, endüstri aJanındaki uzmaniaş
ma ve otomasyon, teknolojik ve ekonomik gelişmeler, rekreasyo
nun gelişmesinde ve rekreasyonel gereksinimierin artmasında en 
önemli etkenler olmuşlardır. 

313 



Rekreasyon olgusundan söz ederken, boş zaman kavramına da 
kısaca değinmek uygun olacaktır. De Grazia'ya göre boş zaman 
kavramıyla ilk kez Aristo ilgilenmiş ve "her uygar kişinin yaratıcı 
özelliklerini ortaya koyduğu bir zaman parçası" olarak tanımlamıştır 
(Pehlivanoğlu, 1987, s. 2). Boş zaman, "bireylerin yaşamlarını 

insan gerçeğine en uygun biçimde sürdürebHmek amacıyla yaptık
ları çalışmak, uyumak, beslenmek, eğitilmek gibi zorunlu eylemler
le, bu eylemiere ulaşmada harcadıkları zamanın dışında kalan, 
istek ve olanaklarına göre kullanabilecekleri zaman kesitleri" olarak 
tanımlanmaktadır (Pehlivanoğlu, 1976, s. 146). 

Boş zaman kesitleri günlük, haftalık veya yıllık zaman birimleri
nin belirli bölümlerinden oluşmakta, bir kaç saat bir kaç gün veya 
15-45 gün gibi periyotlar şeklinde olabilmektedir. 

Gerek boş zamanın özelliklerine, gerekse rekreasyonu oluştu
ran eylem ya da durgunlukların niteliklerine göre, değişik rekreas 
yon tipleri ortaya çıkmıştır. Bu konuda çeşitli sınıflandırmalar yapıl
maktadır. Örneğin; yapısal sınıflandırma "kapalıyer-açıkhava", yer
sel sınıflandırma "kentsel-kırsal", içeriksel sınıflandırma "aktif
pasif", zaman sınıflandırması *günlük-tatil" rekreasyonları gibi 
(Pehlivanoğlu, 1987, s. 8-10). Akesen (1978, s. 36) ise on iki rekre
asyon tipi belirlemiştir. 

16.2 Ormaniçi Rekreasyon 

Bu rekreasyon tipi, açık hava rekreasyonu içinde, geniş kitlesel 
akımlara konu olacak kadar, kendine özgü nitelikleri bulunan ve 
kullanıcı kitlelerini, diğer açıkhava çevrelerinden daha fazla kendi
sine çekebilen özel etkinlikleri tanımlamaktadır. 

Akesen (1983, s. 238), büyük çoğunluğu ormanlık alanlarda 
yer alan açıkhava rekreasyon kaynaklarını, kuruluş yeri, özellikleri, 
rekreasyonel yararlanma biçimi ve sürelerini dikkate alarak, üç 
öbekte toplamaktadır. 
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Birinci öbekte, genellikle yoğun yerleşim merkezleri çevresinde 
yer alan, büyüklükleri 1-2 ha arasında değişen, kent içi parkları, 
hayvanat bahçeleri ve çeşitli açık hava oyun alanları gibi kullanıcı 
kileye yakın konumdaki alanlar sayılabilmektedir. 

ikinci tip açık hava rekreasyon kaynakları, tümü ormanlık alan
larda bulunan, üstün doğal zerigilikleri içeren, geniş alanları kapla
maktadır. Daha çok hafta sonu tatilleri ve uzun süreli tatillerde ya
rarlanılan bu kaynaklar, genellikle yoğun yerleşim alanlarının 

dışında yer alırlar. Ulusal parklar, ulusal doğa anıtıarı, yaban hayatı 
alanları ve eşdeğerli doğal kaynaklar, önemli örnekleri oluştururlar. 

Üçüncü öbek de birinci ve ikinci tip rekreasyon kaynakları ara
sında yer alan "ara tip" olarak tanımlanabilecek, önemli ve üstün 
doğal zenginliklere sahip olmayan, rekreasyon kaynaklarından 

oluşmaktadır. 

Genel olarak açık hava rekreasyonunun biçimlenebilmesi, yaba
nıl karaktede ya da özel amaçlara gör~ geliştirilmiş belirli doğal 
kaynakların yeterli ölçülerde kullanılması koşuluna bağlıdır. Orman 
alanları çoğunlukla söz konusu doğal kaynakları topluca sunabilen, 
en uygun "rekreasyonel yaşam çevreleri" olarak görülmekte ve 
açık hava rekreasyonu açasından gerekli temel koşullara sahip bu
lunmaktadır (Akesen, 1978, s. 39). Bu nedenle, ormanlık alanlar, 
çeşitli doğal çevre etkinliklerine yönelen kitleleri, diğer ortamlardan 
daha fazla etkilemekte ve kendisine çekerek "ormaniçi rekreasyon" 
gerçekleşmektedir. Bu eylemi gerçekleştiren temel faktör, tümüyle 
karakteristik kaynak değerleri içeren "orman ekosisteminin" kendi
sidir. insan öğesinin bu ekasistemde yerini almasıyla belirli bir et
kinlik düzeyi için gerekli rekreasyonel işlerlik oluşmaktadır (Pehliva
noğlu, 1987, s. 10). 

Giray (1972, s. 1) turizm endüstrisini geliştirmek amaçıyla, özel
likle gelişme yolundaki ülkelerin doğanın en güzel kompozisyonu 
olan ormanı kullanmalarını zorunlu görmekte, eskiden dinlenmek, 
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gezinmek ve piknik yapmak için ormana giriş söz konusu iken; 
artık, toplumu ormanda ağırlamanın gündeme geldiğine işaret et
mektedir. 

16.3 Toros (Lübnan} Sedirinin Rekreasyonel Özellikleri 

·Toros sediri dekoratif görünüşü, tarihsel ve kültürel özellikleri 
nedeniyle, her türden açık hava rekreasyon kaynakları içerisinde, 
tek ağaç halinde bulunuşu ile bile, katkı sağlayan birtürdür. 

Türkiye sedir ormanları, bir yandan dünya ormanlarının yayılış 
alanlarının dış sınırı olan Akdeniz ormanları içinde yer almakta, 
diğer yandan Sedir cinsinin dünyadaki doğal yayılışının kuzey sını
rını oluşturmaktadır (Evcimen, 1963, s. 5). Sedir cinsinin dört türün
den Atlas ve Kıbrıs sedirierinin yayılışının çok dar alanlarda olma
sı. Himalaya sediri ormanlarının büyük pazarlara çok uzak kalması, 
Lübnan sedirinin ise Lübnanda hemen hemen yok edilmiş durum
da bulunması nedeniyle, Sedir ormanlarımız monopal bir nitelik ka
zanmıştır (Evcimen, 1963, s. 58). 

Lübnan sediri incil'de yer alan bazı paragrafiarda "büyüklüğün, 
kuvvetin ve metanetin; şan ve şerefin, kraliyetin, maneviyatın, şid
detin, fevkalade büyük miktarların, kraliyet ihtişamının, zenginliğin, 

dünya çapında yayılış kudretinin sembolü" olarak gösterilmektedir 
(Mayer ve Sevim, 1959, s. 112). Aynı yayında, ağaç ve bitkilerin 
kralının s edir ağacı olduğu ifade edilmektedir.· Onsekiz değişik ki
tapta ve eski incilde kırk paragrafta yüz kezden çok adı geçen 
sedir (Mayer-Sevim, 1959. s. 115), günümüzde de tüm insanlığın, 
tarihten gelen bir mirası olarak, çok özel bir konuma sahip bulun
maktadır. Bu özelliklere ve yayılış alanlarının genel topografik yapı
sı ile sedir ormanları, rekreasyonel doğal kaynak olarak, insanların 
ilgi adağını oluşturmaktadır. Son yaliarda çok ilgi gören, alternatif 
turizm hareketi için de sedir ormanları büyük bir potansiyel olarak 
karşımızda durmaktadır. 
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Sedirin rekreasyonel özelliklerinden söz ederken, gerek tarihi 
adeta bir şerit gibi insanlığın gözünün önüne seren, gerekse gör
kemli görüntüleri ile büyüleyen, yaşlı sedir ormaniarına ve bazı 

yaşlı sedir ağaçlarına değinmek kaçınılmaz olmaktadır. Adı geçen 
' bu ormanlar ve ağaçlar birer "anıt" olarak geçmişten geleceğe uza-

nan, doğanın en değerli hazinelerini oluşturmaktadır. 

16.3.1 Bölükkatran Anıt Ormanı 

Elmalı Orman işletmesinin Çığlıkara Bölgesi içinde, denizden 
1950 m yükseklikte yer alan, sat sedir ormanı 15 ha genişliğinde
dir. 2409 m yüksekilğindeki Kofu Tepe'nin kuzeyinde, Bölükkatran 
Mevkiinde, kuzey bakıda, sığ bir kokurdan çukurda yer almaktadır. 
Tamamen taşlık bir alan üzerinde bulunmaktadır. Asan taratından 
kalın ağaçlar arasından seçilen 1 O adet ağaçta yapılan ölçülerde 
bulunan en küçük ve en büyük değerleri; çevre 334-783 cm, çap 
160-249 cm, tahmini yaş 501-1114, boy 22-25.8 m şeklinde, ortala
ma çap, yaş ve boy değerleri de sırasıyla 169 cm, 736 yıl ve 23.7m 
olarak verilmektedir (Asan, 1986, s. 32). 

16.3.2 Dibekçukuru Anıt Ormanı 

Kumluca orman işletmesi Akdağ Bölgesinin Dibekçukuru mevki
inde yer alan bu anıt orman yaklaşık 35 ha büyüklüğündedir. De
nizden yüksekliği 1800 m olup, genel bakısı güneydoğudur. 

Asan'ın seçilen 15 adet ağaçta yaptığı ölçmelere göre, en kücük ve 
en büyük olmak üzere verdiği değerler; çevre 378-740 cm, çap 
120-236 cm ve boy 20.5-27.5 m; ortalama çap 151 cm, ortalama 
boy 24.1 m, ortalama yaş ise 1255 yıl olarak görülmektedir (Asan, 
19786, s. 33) .. 

16.3.3 Otluk Dağı Ormanı (Güzelsu'nun Tetar Sedirleri) 

Akseki Orman işletmesi, Murtiçi Bölgesi sınırları içindeki Güzel
su kasabasının hemen içinde ve üzerinde bulunan bu anıt orman 5 
ha büyüklüğündedir. Otluk dağının eteklerinde 1240 m yükseklikte 
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.. 
ve güneybatı bakıda yer almaktadır. Yerleşim yeri ile içi içe bulu-
nan bu orman parçası, ağaçların şamdan şeklinde olması ile tetar 
işletmesini anımsatmaktadırlar. Asan'ın 7 adet ağaçta yapmış oldu
ğu ölçümlere göre en küçük ve en büyük değerler; çevre 380-640 
cm, çap 121-204 cm, boy 21-27 m, tahmini yaş 736-1185 yıl ve or
talama olarak çap 172 cm, boy 24,6m, yaş 934 yıl olarak verilmek
tedir (Asan, 1986, s. 35) 

Asan (1988, s. 35)'ın bildirdiğine göre Otluk dağı Anıt ormanının 
kuş uçuşu 5 km doğusunda, Salamut yayiası civarında 2100 m 
yükseklikteki Gamcalıçalıbaşı Tepe'nin eteklerinde, çapı 1.5 - 2 m 
civarında, meşcere oluşturmayıp, tek tek bireyler olarak herbiri anıt 
karakterinde, birçok sedir ağaçı bulunmaktadır. 

16.3.4 Anıt Sedir Ağaçlan 

Evcimen (1961, s. 64-72) tarafından tanıtılmış olan dört adet 
anıt sedir ağacından ikisi Antalya Elmalı işletmesi sınırları içinde 
bulunmaktadır. Birincisi Koçova-Avşarkuyuları Eskidepo mevkiinde 
boyu 33 m, çapı 177 cm ve tahmini yaşı 650-700 yıl, ikincisi Çığlı
kara- Koççukuru mevkiinde, boyu 29.7 m, çapı 168 cm, tahmini 
yaşı ise 860 yıl olarak bildirilmektedir. Adana ili Feke ilçesinin Gü
mürze köyü yakınındaki üçüncü anıt sedirin boyu 28 m, çapı 173 
cm ve yaşı 520 yıl olduğu ifade edilmektedir. Dördüncü anıt Sedir 
40 m boy, 204 cm çap ve 950-1000 yıl yaş ölçülerinde olup, Mersin 
Orman işletmesinin Katıyayla, Atuçtuğu mevkiinde yer almaktadır. 

Akkayan taratından ölçüleri verilmiş olan bir anıt sedir ağacı da 
Elmalı, Sevindik Serisinin Tavşanalanı Mevkiinde 1550 m yükseklik 
ve Kuzey bakıda yer almaktadır. "Koç Sedir" olarak adlandırılan bu 
ağacın ölçüleri; boy 35 m, çap 180 cm, yaş 625 yıl şeklindedir 

(Asan, 1987, s. 50). 

Kumluca orman işletmesi Akdağ Bölgesi, Akdağ serisinde Di
bekçukuru Mevkiinde bulunan ve büyüklüğünden dolayı yörükler 
tarafından "Ambar Katran" adı ile anıldığı ifade edilen Sedir ağacı-
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nın boyu 26.6 m, çapı 2.36 m, 'çevresi 7.40 m ve yaşı 2000 yıl ola
rak bildirilmektedir (Kantarcı, 1984, s. 51). 

Yukarıda anıt ormanlar içerisinde sözü edilen Bölük Katran or
manında yer alan ve "Koca Katran' olarak isimlendirilmiş ağaca iliş
kin en son ölçme Eler tarafından yapılmış ve boy 25 m, çap 262 
cm tahmini yaş 1114 olarak ifade edilmektedir. 

ilk kez burada sözü edilecek anıt nitelikte bir başka Sedir ağacı 
da Elmalı-Sedir Araştırma Ormanı içinde bulunan ve "Baba Sedir" 
olarak isimlendirilmiş olan ağaçtır. Eler'in ölçmelerine göre; boyu 
28 m, çapı 236 cm ve tahmini yaşı 1000 yıl olduğu bildirilmektedir. 

Yaşları yüzyıllarla ifade edilen, doğal, estetik, biyolojik ve ekolo
jik yönden büyük değere sahip gerçek birer anıt olma nitelikleri ta
şıyan tek ağaç veya meşcere oluşturan ağaçların, koruma altına 
alınmaları' kaçınılmaz bir görevdir. Elma! ı Çığlıkara ormanının "Ta
biatı Koruma Alanı" olarak tescil edilmiş olması, bu konuda sevindi
rici bir gelişmedir. Yurakıda kısa bilgiler verdiğimiz ağaç ve orman
lar ile benzer özellikler taşıyan, keşfedilmeyi bekleyen baŞka doğa 
anıtlarının, emniyet altına alınarak, gelecek kuşaklara teslim edi
rnesi borç bilinmelidir. 

Doğal rekreasyon kaynaklarında aranan özelliklerin hemen ta
manına sahip olmanın yanında, uluslararası ölçülerde, özgün nite
likler taşıyan sedir ormanlarımız, tüm insanlığın ilgi odağı haline 
gelmiştir. Korumaya yönelik gerekli önlemlerin alınması, iyi bir rek
reasyonel planlama ve uygulama, doğanın bu hazinelerini sürekli 
olarak insanların hizmetine sunmaya yetecektir. 
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